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Autoblog?

• Bijna vijf!

• Een businessplan is voor pussies, maar 
we hebben er nu wel één.

• Auto’s: fun, nieuws en entertainment



Het 1e jaar



En nog meer groei



En dan ben je plotseling uitgever….

Met één van de grootste websites op 
automotive gebied.

En de grootste NL WP gebruiker



Stats autoblog.nl

• 10 miljoen pageviews per maand
• 800.000 unieke bezoekers per maand
• 750.000 comments
• 50.000 gebruikersprofielen
• 20.000 posts
• 23 gigabyte aan mail
• 4 ppt’s.



Hou het onder controle

• Ontwikkel een dikke huid
• 7 dagen in de week, 15 uur per dag
• Spam-control

• Technical support uitbesteed





Performance

• 1.1 miljoen pageviews per dag tijdens 
autoshows

• Met toploads van 400mbit

• WP-Cache plugin
• DB optimalisaties
• Static server voor statische content (duh)



There is more to life than autoblog!



m.autoblog.nl











Groei in uploads autojunk



Eind 2008

• Veel plannen:
– Profielen (gedeeld met Zomoto)
– Autowiki
– Upgrade autojunk

• 30.000 + items and counting..

• Hoe nu verder?



“Standaardiseren” op 
WordPress

• Hergebruik plugins
• Betere integratie tussen sites
• Makkelijker beheer (technisch)
• Gebruiksgemak bloggers
• Actieve WP-community
• Veel functionaliteit out-of-the-box

– RSS, tags, permalinks, archieven….



The new and improved Autojunk

http://www.autojunk.nl/

http://www.autojunk.nl/


Maarrrrr….

• Opensource = geen support
• Wie zijn goede professionele 

ontwikkelaars?
• Veel plugins

– Welke zijn er
– Welke zijn goed
– Waarom zijn ze zo slecht gedocumenteerd

• Moet je dan zelf maar ontwikkelen?



Autowiki

• Feitelijk en gedetailleerde informatie 
over alle auto’s

• Dus: combinatie specificaties, foto’s en 
tekst.

• Dus: wiki + database.
• En dat alles met Wordpress





Autowiki obv WordPress

• Wiki plugin
– Posts zijn wiki’s (inclusief revisies)
– Comments zijn discussies

• Autodisk plugin
– Page met shortcode
– Wordpress eigenlijk alleen een schil

• Autoblog plugin voor profielen



Toekomst

• Widgets en andere integraties
• Videopress
• Wordpress MU
• ….



Is bouwen aan een grootschalige 
Wordpress implementatie nog leuker 

dan in snelle auto’s scheuren?
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