Quick Reference Guide v1.5
Deze Quick Reference Guide wordt u aangeboden door Joomla specialist db8. Dit bedrijf:
helpt bedrijven en organisaties met Joomla implementaties;
biedt professionele ondersteuning;
programmeert maatwerk oplossingen (Componenten, Modules, Plugins en Templates)
die aansluiten bij bestaande bedrijfsprocessen.
Kijk voor meer informatie op de website www.db8.nl
Joomla! open source CMS

Joomla!

Open source software

Content Management
Systeem (CMS)

Fonetische spelling van
het Swahili-woord jumla
(= “alles samen” of “als
één geheel”).

Vrije toegang tot de broncode
(source code) van het eindproduct
waardoor aanpassingen mogelijk
zijn; onafhankelijkheid van de
leverancier of producent.

Een webapplicatie waarmee een website
eenvoudig en zonder veel technische kennis
kan worden onderhouden. Een CMS biedt
mogelijkheden tot interactiviteit, bijvoorbeeld:
gebruikers kunnen informatie aanbieden die
kan worden gebruikt op de website.

Presentatie en beheer van de website

Front-end

Back-end

“Voorkant” website

“Achterkant” website

Weergave voor bezoekers

Beheer van website

Na inloggen eenvoudig beheer

http://www.domein.nl/

http://www.domein.nl/administrator/

Het Joomla!® logo wordt gebruikt onder een beperkte licentie van Open Source Matters in de Verenigde Staten en andere landen. db8 is niet verbonden met of
onderschreven door het Joomla! Project. Het wordt niet ondersteund of gewaarborgd door het Joomla! Project of Open Source Matters.

Onderdelen Joomla

Component

Module

Plugin

Template

Language

besturing
com_component
max. 1 tegelijk

info weergave
mod_module
meerdere tegelijk
“klonen”

ondersteuning
op achtergrond
(voorheen
“Mambot”)

layout weergave
/templates/
module posities:
?tp=1

systeem taal
/language/

com_content
toont artikelen op
website

mod_latestnews
toont de x laatste
artikelen

TinyMCE
WYSIWYG editor
(tekst aanmaken lijkt
op MS Word)

rhuk_milkyway

nl-NL
“Lees meer…” in
plaats van
“Read more…”

Informatie organiseren en presenteren in Joomla

Organisatie

Presentatie

S1

C1

S2

C2

A1 A2 A3

C3

C4

C5

A4 A5

Section >
Section Blog Layout
Section Layout

Blog Layout
Leading
Col1 Col2
Links

Category >
Category Blog Layout
Category List Layout

List Layout
# title author
1. xxxx xxx
2. xxxx xxx
3. xxxx xxx

Article >
Article Layout

Artikel titel
Inleiding

hits
x
x
x

Rest van artikel
S = Sectie
C = Categorie
A = Artikel

[back-end]

[back-end]

[front-end]

Werken met Itemid (Menu IDs)
Het &Itemid=x in Joomla URLs (niet zichtbaar met SEO/SEF!) verwijst naar een Menu ID, en zorgt voor de
bepaling van menu highlighting & breadcrumbs en toewijzing van Modules en Templates.

Toewijzing

Bepaling
Active menu
highlighting

Breadcrumbs

Modules

(“Pathway” /“kruimelpad”)

Templates
(afwijkend van standaard template)

Hyperlinks
Standaard

http://www.db8.nl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=3
Joomla geeft besturing aan het com_content component.
Dat voert vervolgens de taak ‘view’ uit en toont artikelen van
categorie “1” als blog, terwijl menu ID 3 wordt geactiveerd.

SEO/SEF

http://www.db8.nl/index.php/diensten/websites.html
Joomla + standaard Search Engine Optimization (SEO) aan

+ .htaccess http://www.db8.nl/diensten/websites.html
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