Møde: KBHFF IT gruppe + venner. Re: den gamle wordpress side
17. Juni 2019, 17.30-19.00
think.dk
Deltagere: Martin, Julie, Ulla, Josh, Sarah
REFERAT
Den gamle wordpress side er hacket. Vi kan opdatere hjemmesiden, men den er ikke længere
sikker. Josh har forsøgt at finde ud af hvor “hullet” til siden er og forsøgt at fjerne malicious
kode, men det er ikke muligt at fikse det permanent.
Vi skal derfor finde en ny løsning til den gamle wordpress side (kbhff.dk).
1. Hvordan bruger vi vores nuværende hjemmeside (kun kbhff.dk - ikke
medlem.kbhff.dk, opskrifter.kbhff.dk, eller wiki)?
a. Ugens Pose - opdateres hver uge
b. Nyheder - opdateres/lægges op primært af et par individer i indkøbsgruppen,
bestyrelsen og af kommunikationsgruppen (for resten af foreningen)
c. Basis info om foreningen (opdateres lejlighedsvis): F.eks.
i.
Afdelinger (med interaktive kort)
ii.
Priser
iii.
Medlemsskaber
iv.
Info om foreningen
v.
FAQ for medlemmer
d. Links til:
i.
Tilmelding til nyhedsbrev
ii.
Wiki
iii.
Medlemssystem
2. Hvilke behov har vi for en ny løsning?
a. Skal kunne oprettes hurtigt (højere prioritet)
b. Skal have basisinfo tilgængeligt (højere prioritet)
c. Skal kunne opdateres nemt - være enkel (højere prioritet)
d. Skal kunne holdes sikkert - undgå flere angreb (højere prioritet)
e. Skal være attraktiv for nye medlemmer (højere prioritet)
f. Skal ligne den gamle (lavere prioritet)
g. Skal kunne håndtere plug-ins / div mediefiler (lavere prioritet)
h. Skal kunne integreres med det nye medlemssystem (lavere prioritet)
i. Vi skal sikre, at vi skriver dokumentation om den nye løsning (en nødvendighed
for alle løsninger)

3. Løsninger - for alle løsninger er gældende at vi vil manuelt skulle flytte alt indhold fra
den gamle kbhff.dk side til den nye. Det er letter for nogle løsninger end andre.
a. Geninstallere Wordpress
i.
KBHFF kender Wordpress allerede
ii.
Forholdsvis simpelt at flytte info over til den nye
iii.
Skal “sikkerheds-opdateres” jævnligt for at undgå fremtidige angreb
b. Byg ny på basis af Janitor (samme system som det nye medlemssystem bygges
på - det hører ind under Martins Parentnode framework)
i.
Janitor har indbygget mulighed for “Posts” (dvs nyheder) og “Pages” (dvs
infosider)
ii.
Mindsker dobbeltarbejde hvis vi alligevel flytter kbhff.dk til janitor på et
tidspunkt
iii.
Kan genbruge CSS (design kode) fra det nye medlemssystem
iv.
Skal have oprettet en forside med grid til nyheder og div. specialsider
hvor vi i øjeblikket bruger plug-ins
v.
Er nok mindre intuitivt at opdatere for nuværende wordpress brugere,
men det er sandsynligt at mange af de samme brugere alligevel skal lære
at bruge Janitor til at holde medlemssystemet opdateret
vi.
Kræver mere manuelt arbejde at flytte info fra den gamle hjemmeside
vii.
Skal holdes opdateret når nye versioner af Janitor bliver lanceret - dette
vil også være tilfældet for medlemssystemet
c. Byg ny på basis af Jekyll: github pages / markdown
i.
Sikkert, enkelt og der er ikke PHP (mindsker risiko for angreb) sikkerhedsopdatering håndteres af github
ii.
Svært at importere info fra wordpress
iii.
Nemt at opdatere
BESLUTNING: Vi beslutter ved konsensus at sætte den nye kbhff.dk side op på Janitor
Vi vil ikke bruge Jekyll, da fordelene ved denne løsning også stort set er at finde ved Janitor, og
Janitor har yderligere fordele som Jekyll ikke har.
Vi vil ikke bruge Wordpress grundet de sikkerhedsproblematikker der er ved Wordpress og for
at muliggør at medlemssystemet og hjemmesiden kan “snakke sammen” i fremtiden.
4. Næste skridt
a. Martin undersøger Unoeuro til hosting
b. Martin bygger ny hjemmeside
c. Josh & Julie laver dokumentation for hvordan man skriver Posts (nyheder) i
Janitor
d. Komm.gruppen og andre (Ulla, Sarah, osv) hjælper med at overflytte info
e. Vi skaber i fællesskab løbende dokumentation for hvordan vi bruger
hjemmesiden (hvor vi lægger hvilken info og hvad der skal holdes opdateret)
f. Martin fakturerer separat for udviklingen af kbhff.dk

