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Maar hoe leer je werken met zo’n uitgebreid content
managementsysteem? Hoe zet je de website helemaal naar
je hand, van de inhoud tot en met de lay-out? Wat zijn de
populairste uitbreidingen voor Joomla en hoe pas je die toe?
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Gemakkelijker websites maken met Joomla 2.5 en 3.0

Je wilt een website bouwen die goed te onderhouden is, prettig te gebruiken en een eigentijdse uitstraling heeft. Als je dan gebruikmaakt
van een contentmanagementsysteem zoals Joomla, gaat dat stukken
makkelijker. Zeker met de nieuwste versies 2.5 en 3.0, die meer kunnen
en eenvoudiger in het gebruik zijn.

Een site ontwerpen, de content up-to-date houden, extra’s toevoegen: met Joomla hoef
je geen webprofessional meer te zijn om toch heel professionele resultaten te krijgen. Of
je nu een persoonlijke weblog wilt maken, een kleine site van een vereniging of een omvangrijke corporate website. Joomla is dan ook een enorm succes. Het is de motor achter
vele miljoenen sites wereldwijd en dat aantal groeit nog elke dag. Geen wonder, want het
biedt erg veel voordelen: het is relatief gemakkelijk te gebruiken, je kunt het uitbreiden met
een grote hoeveelheid extra functies en het is opensourcesoftware, die gratis beschikbaar
is en voortdurend wordt doorontwikkeld door een internationaal team van vrijwilligers.

Hoe maak je de overstap?
Hoe aantrekkelijk websites maken met Joomla ook lijkt, toch is er een drempel om ermee
te beginnen. Hoe begin je, hoe vind je je weg in het omvangrijke cms, en hoe bouw je de
site die jóú voor ogen staat?
Dit boek is bedoeld om die stap over de drempel makkelijker te maken. Of je nu een
kleine of grote site wilt bouwen, Tips en tools voor Joomla! legt uit hoe je het aanpakt. Met
de nadruk op de praktijk: het gaat niet om wat Joomla allemaal kan, maar om wat jij
kunt met Joomla. Tips en tools voor Joomla! besteedt veel aandacht aan het eindproduct:
hoe krijg je de homepage zoals je hem hebben wilt, hoe maak je een slim ingedeelde
contentpagina, hoe maak je logische menu’s? Uiteindelijk draait het daarbij altijd om de
bezoeker: hoe bied je die een aantrekkelijke, goed te gebruiken website? Dat kan uitstekend met Joomla, maar je moet wel de juiste keuzes maken om het gebruiksgemak van
je site te vergroten.
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Joomla 2.5, 3.0 of hoger
Op dit moment zijn er twee versies van Joomla beschikbaar: 2.5 en 3.0. Hoe zit dat?
nn

nn

De actuele versie van Joomla is 2.5. Alle langetermijnversies van Joomla hebben een
nummer dat eindigt op 5. Joomla 2.5 is de stabiele versie die langdurig wordt ondersteund. In dit boek staat die versie centraal. Die is betrouwbaar, wordt alom gebruikt
en wordt actief ondersteund met regelmatige updates. Voor 2.5 zijn duizenden uitbreidingen en templates beschikbaar.
Joomla 3.0 is de eerste versie van de opvolger, maar nog wel in ontwikkeling. Voor
Joomla 3.0 moeten zijn uitbreidingen en templates nog maar beperkt beschikbaar;
die moeten stuk voor stuk worden aangepast voor de volgende versie. Pas als die versie is gerijpt tot 3.5, is dat de officiële opvolger van Joomla 2.5. In dit boek lees je ook
over wat er nieuw is in Joomla 3.0, onder andere in hoofdstuk 9. Zo zie je vast hoe
groot of klein de wijzigingen zijn die je straks kunt verwachten.

Misschien ben je bang dat je straks achterloopt als je nu begint met 2.5. Dat is niet zo. Al
je 2.5-kennis kun je straks gewoon toepassen in 3.0 en hoger: er komen geen grote veranderingen in de werkwijze en de makers van Joomla hebben beloofd dat upgraden een
kwestie wordt van een paar klikken. In 3.0 zitten vooral veranderingen in de vormgeving
en een gebruiksvriendelijker lay-out. Zo kun je straks zonder moeite overstappen wanneer
de stabiele opvolger van 2.5 beschikbaar is, inclusief alle noodzakelijke uitbreidingen en
templates. Die langetermijnopvolger is Joomla 3.5, de versie die in het najaar van 2013
te verwachten is.
Twee verschillende versies van Joomla naast elkaar, dat lijkt verwarrend. Toch is er een
groot voordeel: Joomla vernieuwt met relatief kleine stappen, zonder dat je als gebruiker
een heel nieuwe manier van werken hoeft te leren. Doordat de eerste versie van de opvolger al vroeg beschikbaar is, hebben ontwikkelaars van templates en uitbreidingen de tijd
om hun producten aan te passen. Zo kan iedereen geruisloos wennen aan de aanpassingen in de volgende versie.

Wat is er nieuw in Tips en tools voor Joomla! 2.5 en 3.0?
Deze nieuwe versie van Tips en tools voor Joomla is helemaal aangepast aan Joomla 2.5
en waar nodig aan 3.0. Je leest veel over de vernieuwingen sinds de vorige langetermijnversie van Joomla, 1.5, en wat je aan die verbeteringen in de praktijk hebt. Daarmee is
het boek ook handig als je al ervaring hebt met eerdere versies van Joomla.

x
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Daarnaast vind je in het boek nieuwe onderwerpen waar veel Joomlagebruikers om vroegen, zoals een omvangrijk nieuw onderdeel over zelf templates maken en meer aandacht
voor handige uitbreidingen, inclusief voorbeelden van de toepassing.

De belangrijkste vernieuwingen in Joomla 2.5 en 3.0
nn

nn

nn

nn

nn

nn

nn

Gemakkelijker werken: In 2.5 is de beheeromgeving logischer en overzichtelijker ingericht, met handige extra knoppen die je in de praktijk veel klikken besparen. In versie
3.0 heeft de beheeromgeving een ander jasje, dat meer van deze tijd is.
Content indelen zonder beperkingen: Sinds Joomla 2.5 kun je artikelen simpeler en
flexibeler indelen, met een systeem van categorieën en subcategorieën.
Rechten van gebruikers beheren: Als je wilt, kun je heel nauwkeurig regelen wat ingelogde gebruikers op de site mogen zien en doen. Je kunt bijvoorbeeld instellen dat alleen de groep clubleden de pagina’s in de categorie Clubnieuws mag zien of updaten.
Joomla updaten: Joomla controleert automatisch of je de meest recente versies gebruikt van zowel Joomla als de geïnstalleerde extensies. Die update installeren is een
kwestie van een paar klikken.
De vormgeving aanpassen met templates: Joomla 2.5 bevat betere en modernere templates dan vorige versies: met betere code, zonder gebruik te maken van verouderde
opmaaktechnieken. In Joomla 3.0 worden de standaardtemplates verder gemoderniseerd.
Beter zoeken met een nieuwe zoekmachine: Joomla beschikt over een nieuwe zoekmachine, Slim zoeken of Smart Search. Die maakt het voor bezoekers veel gemakkelijker
om content op de site te vinden, onder andere met automatische zoeksuggesties.
Talloze kleine verbeteringen: Joomla 2.5 en 3.0 bevatten veel kleine vernieuwingen.
Soms merk je in het gebruik pas hoe handig ze zijn. Bijvoorbeeld de mogelijheid om
notities op te nemen in de beheeromgeving, als geheugensteuntje voor beheerders
(‘Dit is het menu dat in de footer verschijnt’). Ook kun je in een paar klikken taaloverrides maken, waarmee je moeiteloos elke gewenste standaardtekst op de site (zoals
Lees meer) vervangt. Al die grote en kleine verbeteringen leer je in de loop van dit boek
nader kennen.

Voor wie?
Tips en tools voor Joomla! 2.5 en 3.0 is bedoeld voor iedereen die een site wil bouwen
en daarbij alle voordelen van Joomla wil benutten. Het is een handleiding om stap voor
stap een complete, professionele site te maken en om Joomla naar je hand te zetten. Je
leert hoe je Joomla aanpast en uitbreidt, zodat je precies de site krijgt die aan jouw eisen
voldoet.
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Daarom ligt de nadruk op slimme oplossingen, handige uitbreidingen waarmee je precies
de site maakt die jou of je opdrachtgever voor ogen staat. Ook als je al ervaring hebt met
Joomla, dan vind je in dit boek veel praktijktips die je nog niet kende.
Technische begrippen en webjargon zijn tot het uiterste beperkt. Natuurlijk kunnen we om
centrale begrippen als html en css niet heen, maar in het boek vind je verwijzingen naar
websites die je meer over die basisbegrippen uitleggen. Het is meegenomen als je al ervaring hebt met ‘ouderwetse’, statische sites, maar je hoeft geen ervaring te hebben met
programmeren of coderen.

Boek én website
Tips en tools voor Joomla! begint met een kort hoofdstuk over het werken met Joomla en
stapt dan meteen over naar de praktijk van het webbouwen: een basissite maken, een
sitestructuur bedenken, pagina’s en menu’s maken, uitbreidingen toevoegen, de lay-out
op maat maken. Elk hoofdstuk beantwoordt één hoofdvraag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Een cms, hoe werkt dat?
Hoe begin je met Joomla?
Hoe bedenk je een gebruikersvriendelijke indeling?
Verschillende soorten webpagina’s: hoe maak je ze?
Hoe maak je menu’s?
Hoe breid je de mogelijkheden uit?
Hoe zet je de lay-out naar je hand?
Hoe geef je ingelogde gebruikers speciale rechten?
Wat is er nieuw in Joomla 3.0?

Kijk ook op de website bij dit boek: www.joomla.erictiggeler.nl. Daar vind je extra hoofdstukken en aanvullingen. Je kunt er onder andere handleidingen downloaden over het
installeren van Joomla, en over het zoekmachinevriendelijk maken van je site.

Een paar afspraken
nn

nn
nn

xii

Je schrijft Joomla! officieel met een uitroepteken. Zo staat het ook op het omslag van
dit boek. Maar in het boek zelf staat gewoon Joomla, omdat een uitroepteken midden
in de zin nogal verwarrend is.
Teksten die je op het scherm ziet, zijn zo weergegeven: Modulebeheer, Administratie.
Het teken > betekent ‘doorklikken naar’: bijvoorbeeld Extensies > Modulebeheer >
Main Menu betekent ‘Ga naar het menu Extensies, klik op Modulebeheer, klik op Main
Menu’.
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Tussen vierkante haken staan namen die je zelf moet invullen, omdat ze specifiek zijn
voor jouw site. Bijvoorbeeld: Menu’s > Main Menu > [Naam van de link].
Dit boek is gebaseerd op de Nederlandse versie van Joomla. In uitzonderingsgevallen
zul je ook een Engelse term tegenkomen, omdat niet alle uitbreidingen voor Joomla
beschikbaar zijn in het Nederlands. Soms ook is een Engelse term net zo gebruikelijk
als de Nederlandse; dan geef ik beide termen.

Voorbeeldwebsite
In dit boek bouw je stap voor stap aan een website. Daarbij kun je de voorbeeldwebsite
volgen, maar dat hoeft niet: je kunt dezelfde oefeningen en stappen ook toepassen op
je eigen site. Als je de voorbeeldwebsite wilt meebouwen, dan kun je gebruikmaken van
de voorbeeldbestanden die je kunt downloaden op www.joomla.erictiggeler.nl. Op die
manier heb je alle afbeeldingen, logo’s en dergelijke beschikbaar die gebruikt worden op
de voorbeeldsite uit het boek.

Tot slot
Met Tips en tools voor Joomla! 2.5 en 3.0 heb ik een boek willen schrijven dat heel veel
praktische informatie bundelt die ik zelf in een lange periode verzameld heb in de praktijk van het webbouwen. Je vindt antwoord op concrete vragen die die gaandeweg bij je
opkomen wanneer je Joomla wilt inzetten als serieus webgereedschap. Ik hoop dat het je
helpt bij praktijkproblemen en je veel uitzoekwerk bespaart. Heb je vragen, opmerkingen,
wil je meer weten? Heb je suggesties voor aanvulllingen? Neem contact op! Kijk op www.
joomla.erictiggeler.nl voor aanvullingen, updates op het boek en een contactformulier.

Joomla 3.0 en hoger: download gratis updates bij dit boek
De makers van Joomla werken aan de ontwikkeling van de nieuwe versie 3.5. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en van de veranderingen in Joomla? Kijk op www.joomla.erictiggeler.nl voor updates
bij dit boek.
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Een cms, hoe werkt dat?

Een andere manier van websites bouwen

Wat is anders aan een site gebaseerd op een contentmanagement-sys
teem, als je het vergelijkt met ‘gewone’, statische sites? Het kost misschien wat moeite om de principes door te krijgen, maar daarna pluk
je de vruchten: een site die je veel makkelijker aanpast, uitbreidt en
onderhoudt. In dit eerste hoofdstuk lees je meer over die principes. Wat
maakt werken met Joomla anders, wat zijn de belangrijkste functies?

1.1

Wat is een cms?

Een contentmanagementsysteem (cms) stelt je in staat om professionele websites te maken
zonder dat je uitgebreide kennis nodig hebt van programmeertalen. Het bevat allerlei
functies die je met een gewone, statische website niet of niet makkelijk voor elkaar krijgt:
een zoekmachine, verschillende soorten menu’s, contactformulieren enzovoort. Bovendien
hoef je een site die door een cms wordt aangestuurd, niet alléén te onderhouden.
Wat kun je met een cms dat je ‘met de hand’ niet kunt? Een cms maakt het vooral mogelijk
om de inhoud van je site makkelijk te beheren: je kunt nu al een berichtje schrijven voor de
homepage van volgende maand, en Joomla zorgt er automatisch voor dat het verschijnt
op de datum die jij bij het schrijven prikt. Maar ook het toevoegen en bijhouden van
hyperlinks naar tientallen of honderden pagina’s gaat met een cms veel makkelijker. Het
cms houdt hyperlinks voor je bij en zorgt er bijvoorbeeld voor dat, als je een nieuwspagina
toevoegt, automatisch een link verschijnt in de lijst met ‘laatste nieuws’.
Een cms zoals Joomla kan zoveel functies bieden doordat het gebruikmaakt van de krachtige programmeertaal PHP en gekoppeld is aan een database.
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Om met Joomla te werken, hoef je geen kennis te hebben van html (de code
waarmee je een webpagina opbouwt) of css (cascading style sheets, de aanvullende code die zorgt voor de vormgeving van de webpagina). Toch is het
wel slim om kennis te nemen van de basisbeginselen van html en css. Dan
sta je niet meteen voor verrassingen als je eens een keer onder de motorkap
moet kijken. Gelukkig zijn er veel goede websites die je een introductie geven. Een paar voorbeelden:
nn
nn
nn

1.2

http://www.handleidinghtml.nl
http://www.webontwikkelaar.nl/css/cursus
http://www.sceneone.nl/algemeen/beginnen.php

Wat is het verschil met gewone sites?

Werken met een cms verschilt sterk van het maken van statische websites, waarbij je pagina voor pagina maakt en die uploadt naar een webserver. In Joomla bestáán geen web
pagina’s. Joomla pakt stukje bij beetje de inhoud van de pagina bij elkaar uit een database. Alleen de bezoeker van je site ziet de volledige webpagina’s die Joomla samenstelt,
jij als webbouwer of webredacteur werkt met de blokken waaruit de webpagina’s bestaan.
Wat zijn dat voor blokken? Denk aan een blok met een menu, een blok met een afbeelding, een blok met artikeltekst, enzovoort. Welke blokken Joomla precies bij elkaar pakt,
en in welke volgorde en lay-out die blokken op het scherm verschijnen, dat bepaal jij – niet
per pagina, maar per blok.
Via verschillende instellingen aan de achterkant van Joomla (de backend) bepaal je bijvoorbeeld waar het blok verschijnt dat het menu van de site bevat. In Artikelbeheer bepaal
je welk artikel verschijnt in het ‘centrale blok’ op de pagina. En met Modulebeheer kies je
welke extra modules er in de blokken elders op de pagina te zien zijn – denk bijvoorbeeld
aan een banner of een newsflash.
Het voordeel: als je op één plaats in Joomla de instellingen van een blok verandert – bijvoorbeeld van een menu – dan stel je dat meteen in voor verschillende pagina’s tegelijk.
En je kunt precies bepalen op welke pagina’s een blokje opduikt: het blok met de speciale
aanbiedingen voor tuinliefhebbers kun je met een paar klikken alleen laten verschijnen op
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de homepage en in de rubriek tuinartikelen. Kortom, websites bouwen met Joomla betekent een nieuwe manier van werken, maar je krijgt er veel flexibiliteit voor terug.

Afbeelding 1.1 De webpagina als blokkendoos. Op de achtergrond zie je het sjabloon van de website,
de template. Joomla vult die met content. De bezoeker ziet één pagina, die in dit geval is samengesteld uit
verschillende ‘contentblokken’.

De flexibiliteit van Joomla maakt het mogeijk om de meest uiteenlopende soorten sites te
maken. Een kleine site voor een bedrijf(je), een persoonlijke weblog, maar ook zeer uitgebreide sites met duizenden pagina’s. Hierna zie je een paar voorbeelden.
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Afbeelding 1.2 Met Joomla worden de meest uiteenlopende sites gemaakt, van persoonlijke sites tot
websites voor verenigingen, bedrijven en zelfs multinationals. Met de klok mee: www.lytstomke.nl, http://
focusonlandscape.nl, www.designtendencies.com, www.kijkoponderwijs.nl.

1.3

Hoe installeer je Joomla?

Om Joomla te kunnen installeren, heb je een hostingaccount nodig, met je eigen domeinnaam. Een overzicht van webhostingbedrijven vind je via www.webhosters.nl. Zodra je
beschikt over hostingruimte op een webserver, kun je Joomla installeren in vier stappen:
1.
2.
3.
4.

Download de Joomla-bestanden van www.joomla.org.
Plaats de bestanden via ftp (zie hierna) op de webserver.
Maak een database aan.
Installeer Joomla via een online-installatieprocedure in je browser.

Er zijn verschillende manieren om Joomla te installeren: meteen online, of eerst op je
eigen computer. En ook daar heb je weer verschillende keuzes. Hierna zie je de belangrijkste stappen van de meest gebruikelijke manier van installeren: online, op een webserver.
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Op www.joomla.erictiggeler.nl vind je een gedetailleerde handleiding voor de installatiemogelijkheden.

1.3.1

Wat heb je nodig om Joomla te installeren?

nn Een hostingaccount
Om Joomla te installeren, moet je een abonnement hebben bij een webhost (een hostingaccount) en een domein (www.voorbeeld.nl). Controleer of je account voldoet aan
deze eisen: PHP 5.2.4 of hoger (aanbevolen: 5.3), MySQL 5.0.4 of hoger, Apache 2.x
of hoger. (Een webserver met in plaats van Apache als webserversysteem Microsoft IIS
versie 7 is ook mogelijk.)

GG

Voor Joomla 3.0 liggen de eisen voor PHP en MySQL hoger: minimaal
PHP 5.3, MySQL 5.1 met InnoDB-ondersteuning.

Je hoeft trouwens vaak niet zelf uit te vissen of de webhost beschikt over de juiste versies:
veel webhosts geven op hun sites al aan of ze Joomla 2.5 en/of 3.0 ondersteunen.
nn Joomla zelf
Je kunt de Joomla-software downloaden van www.joomla.org. Selecteer de nieuwste versie (op het moment van schrijven is dat 2.5.6). Sla het zip-bestand op op de harde schijf
en pak het zipbestand uit op je computer.

Een ftp-programma
Om de uitgepakte bestanden van je computer te uploaden naar de webserver, heb je
een ftp-programma nodig, zoals het gratis Filezilla (voor uitleg en downloadlinks:
http://nl.wikipedia.org/wiki/FileZilla). Heb je geen ervaring met ftp’en, kijk dan op
http://www.byte.nl/docs/Alles-Over-FTP.html.
nn

nn Een database
Als je Joomla installeert op webserver, kan het zijn dat je webhost al een database heeft
aangemaakt bij je account. Dat staat in je accountinformatie. In veel andere gevallen kun
je zelf een database aanmaken op de webserver. Dat gebeurt in de beheeromgeving van
je webhost, bijvoorbeeld Plesk of CPanel. Noteer de gegevens die je nodig hebt bij de
installatie van Joomla: de naam van de database, de inlognaam en het password van de
databasegebruiker.
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1.3.2

Hoe verloopt de installatie?

Ga naar het webadres (je webdomein), bijvoorbeeld www.voorbeeld.nl. In je browser zie
je nu het eerste scherm van de installatieprocedure, die in versie 2.5 bestaat uit zeven
stappen. Al zijn de stappen bij Joomla 3.0 verdeeld over minder schermen, de informatie
die je moet invullen en de keuzes die je moet aanvinken zijn vergelijkbaar. Hieronder vind
je de procedure voor 2.5 kort beschreven. Meer weten over de installatiemogelijkheden?
Kijk op www.joomla.erictiggeler.nl voor uitgebreide handleidingen.

Stap 1: taalkeuze
Kies de taal die je wilt gebruiken bij de installatie. Klik op de knop Volgende.

Stap 2: controle
Joomla controleert de configuratie. Klik op Volgende.

Stap 3: licentievoorwaarden goedkeuren
Je krijgt de licentievoorwaarden te zien. Klik boven aan het scherm op Volgende.

Stap 4: database-instellingen invullen
De gegevens die je hier nodig hebt, zijn:
nn
nn
nn

nn

Type database: meestal is de standaardwaarde mysql goed.
Host: dat is meestal localhost.
Gebruikersnaam (username): de gebruikersnaam en password voor je database (dus
niet gebruikersnaam en password van het beheerprogramma of het ftp-programma).
Naam database: de naam van de database die je ofwel zelf hebt bedacht (in Plesk)
ofwel aangeboden krijgt van je webprovider.

Klik op Volgende.

Stap 5: ftp-instellingen invullen
Zoals je op deze pagina al ziet staan, kun je deze stap overslaan. Alleen in uitzonderingsgevallen heeft Joomla ftp-informatie nodig. Klik op Volgende.

Stap 6: configuratie-instellingen invullen
Voer de volgende informatie in:
nn
nn
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de naam van de website (die je zelf kiest);
een Admin gebruikersnaam in en een Admin wachtwoord. Met die gegevens log je
straks als beheerder in.
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Klik op de knop Installeer voorbeelddata om een kant-en-klare voorbeeldsite te installeren. Ken je Joomla al en wil je direct beginnen met bouwen van je eigen site, dan zijn
voorbeelddata niet nodig. Maar bij de eerste installatie zijn voorbeelddata wel handig om
Joomla te leren kennen. Het nadeel is dat je deze data later wel weer moet verwijderen
als je zelf je site gaat bouwen. Zie daarover de online bijlage Voorbeelddata verwijderen
op www.joomla.erictiggeler.nl.
Klik op Volgende.

Stap 7: de installatie voltooien
Je bent nu klaar, maar kunt Joomla pas gebruiken als je de map installation verwijderd
hebt van de webserver. Klik op de knop Verwijder de installatiemap om de map van de
webserver te verwijderen. Je krijgt de melding Verwijderen installatiemap geslaagd.
Om in te loggen op de site als beheerder, ga je naar www.voorbeeld.nl/administrator. Je
logt dan in als beheerder met de gebruikersnaam en wachtwoord die je tijdens de installatie bij stap 4 hebt ingevoerd.
In de hoofdstukken hierna ga ik ervan uit dat je Joomla geïnstalleerd hebt en dat je
beschikt over de mogelijkheid om bestanden te uploaden naar je site (ftp’en). Je kunt
de volgende hoofdstukken ook volgen als je nog niet over Joomla beschikt, maar het is
gemakkelijker als je zelf de stappen uit dit boek ‘live’ kunt uitproberen.

GG

Wat is ftp’en? Dat is het kopiëren van bestanden vanaf je computer naar de
webserver. Je hebt daarvoor een ftp-programma nodig. Dat werkt net als de
Verkenner in Windows of de Finder op de Mac. Je kopieert bestanden van
de ene naar de andere computerlocatie; bij een ftp-programma kopieer je
naar een map op een webserver. Een uitstekend gratis (open source) programma is Filezilla, beschikbaar voor computers met Windows, Apple en
Linux. Zie http://filezilla-project.org.

Een snelle start met voorbeeldsites
Als je Joomla installeert, heb je de keuze om voorbeelddata te installeren. In het scherm
Hoofdconfiguratie vind je in de sectie Laad voorbeelddata nu een keuzelijst met voorbeelddata. Je kunt Engelse en Nederlandse voorbeelddata installeren, maar ook Blog- of
Brochure-voorbeelddata.
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Afbeelding 1.3

Kies zelf welke voorbeeldsite je wilt installeren.

Als je nog nooit met Joomla gewerkt hebt, is installeren van voorbeelddata zeer aan te
raden. In plaats van een lege website krijg je meteen een beeld van verschillende soorten
inhoud en mogelijkheden. Het meest uitgebreid zijn de standaardvoorbeelddata. Als je
Blog- of Brochure-voorbeelddata selecteert, krijg je na afronding van de installatie een
eenvoudige voorbeeldwebsite waarin alle inhoud, menu’s en dergelijke specifiek zijn afgestemd op een blog of een kleine site. Denk aan een blokje met meest recente blogposts,
meestgelezen artikelen enzovoort.
Als je Joomla voor de allereerste keer installeert, raad ik je aan de installatie met de
standaardvoorbeelddata te kiezen. Het voordeel daarvan is dat je al op eigen kracht kunt
verkennen wat de mogelijkheden zijn. Een nadeel van het installeren inclusief voorbeelddata is dat de site vol zit met extra functies die je voor je eigen site waarschijnlijk niet nodig
hebt. Maar de voorbeeldsite is wel een goede illustratie van wat Joomla allemaal kan, en
je kunt de voorbeelddata achteraf ook weer verwijderen.

1.4

Hoe werk je met Joomla?

Joomla is een webapplicatie: software die je installeert op een webserver en waar je
vervolgens online een website mee bouwt en onderhoudt. Waar je ook bent, als je internettoegang hebt, kun je je site aanpassen. Dat doe je via de achterkant van Joomla: de
beheeromgeving (vaak backend genoemd), die alleen toegankelijk is voor beheerders
van de site. Je moet altijd inloggen om de beheeromgeving te kunnen bereiken. Vanuit
de beheeromgeving kun je de site-indeling aanpassen, artikelen toevoegen, enzovoort.
Wat de bezoeker ziet van Joomla, is de voorkant: een website waar je niet aan merkt dat
Joomla de motor is. De frontend is dus de website zoals de bezoeker die ziet.
Hieronder lees je eerst meer over deze twee centrale begrippen in Joomla: eerst over het
eindproduct van je werk in Joomla, de frontend, dan over de backend, de werkruimte voor
webontwikkelaar en -beheerder.

8

1

1.4.1
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Wat is de frontend?

De frontend bereik je via het webadres van de site, bijvoorbeeld www.mijnsite.nl. Na een
standaardinstallatie van Joomla ziet de site eruit zoals op afbeelding 1.4. Deze site bevat
de voorbeelddata die Joomla standaard kan mee-installeren: de site is dus niet leeg,
maar al gevuld met (Engelstalige) voorbeeldartikelen, afbeeldingen, menu’s en allerlei
extra functies.
Hieronder zie je wat de belangrijkste onderdelen en functies zijn van Joomla in zijn standaardvorm.

Afbeelding 1.4

De onderdelen van een webpagina nadat Joomla geïnstalleerd is met voorbeelddata.
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De onderdelen van de frontend
1. De zoekfunctie.
2. Het topmenu: een menu aan de bovenkant van de pagina dat naar hoofdrubrieken
leidt.
3. Een afbeelding met het logo van de site.
4. Het broodkruimelspoor: een rij hyperlinks die aangeven waar je je bevindt op de site.
5. Twee menu’s: het menu About Joomla! en het menu This Site.
6. Het centrale deel van de webpagina met de veranderende content (de mainbody).
7. Loginformulier, om bezoekers te laten inloggen of zich te laten registreren.
Er kan nog meer op de pagina staan: je kunt zelf nog andere onderdelen toewijzen aan
bepaalde paginaposities. Denk bijvoorbeeld aan blokjes met links naar veelgelezen artikelen, banners (advertenties) of nog meer menu’s. Wat er op de pagina verschijnt, kan
ook verschillen per pagina en per gebruiker: als een geregistreerde gebruiker is ingelogd,
kan bijvoorbeeld een speciaal menu verschijnen dat hem de mogelijkheid geeft een artikel
toe te voegen.
Hoe de voorkant eruitziet, wordt niet alleen bepaald door welke onderdelen er ‘uit’ of
‘aan’ staan. De vormgeving van de site wordt bepaald door een template, een sjabloon
dat de lay-out van alle pagina’s in de site bepaalt. Het is heel gemakkelijk om een andere
template te laden en daarmee het uiterlijk van de site volledig te veranderen. Je leest
daarover meer in hoofdstuk 7.

1.4.2

Wat is de backend?

De backend van je site is de achterkant, de beheeromgeving waar je de site aanpast en onderhoudt. Gewone bezoekers hebben geen toegang tot de backend. Je
bereikt de backend door /administrator toe te voegen aan het gewone webadres.
Dus: www.mijnsite.nl/administrator. Joomla opent dan automatisch het webadres
www.mijnsite/administrator/index.php. Je krijgt een inlogscherm:
Hier vul je de gebruikersnaam in (standaard admin) en het password (dat je tijdens de
installatieprocedure hebt ingevoerd).
Na het inlogscherm kom je in de beheeromgeving waar je content toevoegt of wijzigt,
maar bijvoorbeeld ook de indeling en de lay-out van de site kunt veranderen. Hieronder
zie je hoe het controlepaneel (control panel) van de beheeromgeving eruitziet. Die startpagina geeft toegang tot alle functies die je als sitebeheerder nodig hebt.
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Het inlogscherm naar de backend van Joomla.

Afbeelding 1.6 Op de startpagina van de backend staan knoppen naar veelgebruikte functies, zoals het
toevoegen van een nieuw artikel.

GG

De beheeromgeving van Joomla 2.5 is overzichtelijk, maar in Joomla 3.0
zijn uiterlijk en indeling flink veranderd om de gebruiksvriendelijkheid verder
te verbeteren. Dat is een van de grootste aanpassingen in 3.0. Maar de manier van werken verander niet: als je kunt werken met 2.5, zul je dus geen
moeite hebben om later over te stappen.

Waar je ook bent in de beheeromgeving van Joomla, als je klikt op het woord Administratie in de zwarte balk keer je terug naar het beginscherm.
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Afbeelding 1.7

De belangrijkste onderdelen van Joomla’s beheeromgeving.

De onderdelen van de beheeromgeving
1. De menubalk met uitklapmenu’s die je toegang geeft tot alle functies.
nn Website: onder andere algemene instellingen van de site regelen en functies voor
systeem-onderhoud.
nn Gebruikers: gebruikersbeheer, gebruikers toevoegen, toegangsrechten regelen.
nn Menu’s: beheer van de verschillende menu’s.
nn Inhoud: artikelen toevoegen, aanpassen, site-structuur indelen, media (afbeeldingen) beheren.
nn Componenten: speciale functies, zoals advertenties (banners) en een contactpersonendatabase beheren.
nn Extensies: uitbreidingen (modules en plugins) en templates beheren.
nn Help: links naar Joomla-hulppagina’s.
2. Informatie over het aantal ingelogde gebruikers, meldingen over nieuwe privéberichten (verzonden door andere sitebeheerders), Bekijk website (overschakelen naar de
frontend) en Uitloggen uit de backend.
3. Knoppen waarmee je direct springt naar veelgebruikte functies (die je ook kunt bereiken via de menubalk), bijvoorbeeld Nieuw artikel toevoegen.
4. Handige snelkoppelingen: onder andere links naar recent toegevoegde artikelen en
naar de voorkant van de website.

GG
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Vergeleken met Joomla 1.5 ontbreekt Polls, een component om mini-enquêtes op je website te plaatsen. Als vervanger kun je een uitbreiding installeren die je vindt via http://extensions.joomla.org/extensions/contactsand-feedback/polls. In hoofdstuk 6 lees je meer over het installeren van
uitbreidingen.
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Hoe zit de beheeromgeving in elkaar?

De beheeromgeving van Joomla werkt in principe in drie niveaus: je komt binnen op de
‘homepage’ van de beheeromgeving, het controlepaneel. Daar kies je een van de beheerschermen, bijvoorbeeld Artikelbeheer (via Inhoud > Artikelen). In zo’n beheerscherm
(in het Engels ‘manager’) kun je algemene bewerkingen doen: je krijgt een overzicht van
alle artikelen, en kunt de instellingen regelen die voor alle artikelen gelden. Ten slotte kun
je binnen die beheerschermen weer doorklikken naar specifieke items (een artikel of een
menu). Dat ziet er zo uit:

Afbeelding 1.8 In drie stappen van de startpagina van de beheeromgeving naar het scherm waarin je items
maakt of bewerkt.

Tip: gebruik tabs
Je hoeft niet altijd het menu te gebruiken om over te stappen naar een ander scherm. Stel,
je wilt van Artikelbeheer overstappen naar Categoriebeheer (waar je regelt hoe artikelen
zijn ingedeeld in categorieën). Bovenaan Artikelbeheer vind je een aantal tabs:

Afbeelding 1.9

Tabs in de beheeromgeving.

De tab Categorieën brengt je direct naar Categoriebeheer. Dat is sneller dan navigeren via
het menu (via Inhoud > Categorieën). Je vindt die tabs op heel veel schermen in Joomla.

1.4.4

Wat zijn de belangrijkste bedieningsknoppen?

In de beheeromgeving vind je boven aan veel schermen een knoppenbalk. Welke knoppen je ziet, hangt af van de pagina waar je je bevindt: op de pagina met menu’s (Menu’s
> Menubeheer) vind je gedeeltelijk andere knoppen dan op de pagina met artikelen
(Inhoud > Artikelen). Veel knoppen zijn algemeen: functies als Opslaan en Annuleren
gebruik je niet alleen bij artikelen, maar ook bijvoorbeeld bij menu’s.
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Knoppen in de beheerschermen

Afbeelding 1.10

De werkbalk van het scherm Artikelbeheer.

Joomla heeft een groot aantal ‘beheerschermen’ (in het Engels ‘Managers’), zoals Menubeheer, Artikelbeheer, Categoriebeheer, Modulebeheer. In veel van die schermen kom
je de bovenstaande knoppen tegen. Hieronder zie je wat ze betekenen; we nemen het
scherm Artikelbeheer als voorbeeld:
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

nn
nn
nn

Nieuw: een nieuw artikel maken.
Bewerken: een artikel bewerken.
Publiceren: een artikel op de site publiceren.
Depubliceren: een artikel depubliceren (verbergen, zonder het weg te gooien).
Speciaal: een artikel de status Speciaal geven, zodat het op de homepage komt.
Archiveren: een artikel naar het archief verplaatsen.
Inchecken: een artikel dat Joomla vergrendeld heeft omdat een andere sitebeheerder
het open had staan, weer beschikbaar maken om te bewerken.
Prullenbak: verplaatsen naar de prullenbak (Trash).
Opties: de algemene instellingen voor artikelen kiezen.
Help: Joomla-hulpfunctie oproepen.

Knoppen in de schermen Nieuw en Bewerken
Als je een nieuw item (een artikel, een categorie, een menu-item) maakt, of een item
bewerkt, dan kom je in het scherm Nieuw (bijvoorbeeld Nieuw artikel toevoegen) of
Bewerken.
Hier zie je een voorbeeld van de knoppen als je een artikel maakt (Inhoud > Artikelen >
Nieuw). De knop Opslaan als kopie is pas beschikbaar nadat je het artikel hebt opgeslagen.

Afbeelding 1.11
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De knoppenbalk die je ziet bij het maken of bewerken van artikelen.
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Wat betekenen die verschillende Opslaan-knoppen?
nn
nn
nn

nn

nn

Opslaan: de veranderingen opslaan zonder de huidige pagina te sluiten.
Opslaan & sluiten: de veranderingen opslaan en de huidige pagina sluiten.
Opslaan & nieuw: (bijvoorbeeld bij een artikel) de wijzigingen opslaan, het huidige
artikel sluiten en een nieuw scherm met een leeg artikel openen.
Opslaan als kopie: het huidige artikel opslaan en tegelijk een kopie ervan openen,
zodat je een aangepaste kopie kunt maken. Het doel daarvan is bijvoorbeeld dat je
gemakkelijk een serie dummy-artikelen kunt maken die bijvoorbeeld alleen verschillen
in hun titel.
Annuleren of Sluiten: het huidige scherm sluiten zonder de wijzigingen op te slaan.

Wat heb je aan Opslaan & nieuw en Opslaan als kopie?
Het voordeel van Opslaan & nieuw is dat je snel een serie artikelen (of categorieën, waarme je artikelen indeelt) kunt aanmaken. Normaal gesproken zou je dan eerst een nieuw
artikel maken, dat artikel sluiten, op de knop Nieuw klikken en het volgende artikel maken. Met Opslaan & nieuw sla je het artikel op en kun je meteen doorgaan in een nieuw
leeg artikelscherm.
Wat is het verschil met Opslaan als kopie? Die laatste knop slaat het artikel op, maar
het huidige scherm en de inhoud ervan blijft open. Zo kun je bijvoorbeeld een kopie bewerken van het artikel dat je zojuist hebt opgeslagen. Opslaan als kopie is handig als je
een reeks items wilt maken die veel gemeen hebben: denk bijvoorbeeld aan artikelen die
allemaal dezelfde dummy-inhoud hebben, en die alleen verschillen in hun artikeltitel en
categorieën. Zo kun je, als je bezig bent een site op te zetten en er is nog geen content,
met weinig moeite een groot aantal nepartikelen na elkaar invoeren.

Tip: gebruik de uitklapmenu’s
In Joomla vind je een groot aantal uitklapmenu’s, zoals deze:

Afbeelding 1.12

Een voorbeeld van een uitklapmenu.

15

Register

A
aanbevolen artikelen 35
Aangepaste HTML 37, 132
accordion (schuifpanelen) 99, 147
account aanmaken 225
Add to menu 167
Administratie 11
Advertenties 132
afbeeldingen invoegen 26, 91
met JCE 160
Akeeba 164
AllVideos 151
archiveren van artikelen 103
Article Manager 86
Artikelbeheer opties 99
artikelen 85
archiveren 103
maken 25
verdelen in meer pagina’s 95
Artikelen categorie 132
Artikelencategorieën (module) 132, 134
Artikelen categorie (module) 136
Artikelen – Gerelateerde artikelen 132
Artikelen (menulinks) 118
Artikelen – Nieuwsflits 132
Artikel (knop) 87
artikelopties 99
Artikelopties 62
Artisteer 198

B
backend 2, 8
onderdelen van 12

back-ups maken 164
banneradvertenties 132
Basisopties (van categorieën) 52
bedieningsknoppen 13
beheeromgeving 10, 13
Bekijk website 12
Blogweergave
opties 73
voorbeelden 76
Bluestork 16
BODY 200
Bootstrap 219, 237
broodkruimelspoor 10

C
Captcha 42
Categorieblog 71
voorbeelden 76
categorieën 45
Categorielijst 79
categorie-opties 50
Categorie opties 71
categoriepagina’s 56, 69
cms ix
componenten 126
contactformulier 40
Contactpersonen 40
Contactpersonen (menulinks) 118
container 202
content indelen 45
contentmanagementsysteem 1
contentpagina’s 24, 56, 85
controlepaneel 10
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copyrightregel verwijderen 189
css 22
code schrijven 203
stijlen 190

Gegevens (van categorieën) 51
gekoppelde menu’s 122
geregistreerde gebruikers 221
Gerelateerde artikelen 132

D

H

database 5
instellingen 6
datumnotatie aanpassen 101
Default WYSIWYG Editor 159
depubliceren 14
downloaden
templates 178
dropdown-menu 157
dummy-artikelen maken 29
Dupliceren 123

Hathor 16
headerafbeelding 19
homepage 34, 58
indelingsmogelijkheden 66
Hoofdartikelen 59
hoofdcategorieën 47
horizontaal menu 186
hyperlinks
in menu’s 118

I
E
extensies 125
installeren 128
Externe URL 119
Extplorer 168

F
favicon 195
Featured 34
Feed weergave (module) 132
Filezilla 7
Firebug (Firefox-plugin) 190
footer 21
fotoalbum-component 154
foto’s invoegen 91
frontend 8, 9
ftp-programma 7

G
gastenboek 148
Gearchiveerde artikelen (module) 132
Gebruikersbeheer (menulinks) 119
Gegevens (artikelen) 51
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ImageSizer 169
indeling van de website 45
index.php 211
inloggen 10
Inloggen (module) 132
inlogmodule 222
installeren 4
Intro-artikelen 59
introtekst 95

J
JCE 159
Joomla 3.0 x
Bootstrap 219
installatie-eisen 5
templates 219
wijzigingen 233
Joomla Content Editor 159
Joomla downloaden 5

K
knoppenbalk 14
Kruimelpad (module) 132
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L

O

Laatste nieuws (module) 133
Leading 75
Lees meer 95
link
maken van 118
naar pdf-bestand 162
naar Word-bestand 162
logo 184
veranderen 18

ongecategoriseerde artikelen 49
Opslaan als kopie 15, 29
Opslaan & nieuw 15
overzichtspagina’s 56

M
MagicTabs 145
mainbody 58
MaxiMenu 186
MaxiMenu CK 157
Mediabeheer 91
Meest gelezen artikelen (module) 133
menu
nieuw maken 107
Menu-item alias 119
menulinks
maken van 30
menu toevoegen 108
metadata opties 66
Metadata-opties (van categorieën) 53
mobiele templates 218
Module Manager 129
modules 126
kopiëren 131
Moduletoewijzing voor dit menu-item 66

N
News Show Pro 140
Nieuwe gebruikers (module) 133
Nieuwsfeeds (menulinks) 118
Nieuwsflits 132
Notitie 53

P
pagebreaks in artikelen 95
pagina’s
en subpagina’s 45
indeling van 199
toevoegen 24
pdf-bestand (als link opnemen) 162
PhocaGallery 154
Phoca Guestbook 148
Photoshop (alternatieven) 20
pictogrammen (print, mail) 102
Pixlr 20
plugins 128
position (van modules) 126
Publicatie-opties (van categorieën) 52

R
reactieformulier toevoegen 40
Readmore 95
ReCaptcha 42
responsive templates 218

S
Schakelen tekstverwerker 87, 124
Scheidingsteken 119
schuifpanelen 147
sitemap 46, 152
sitenaam invullen 43
sitestructuur 45
sliders in artikelen 97
slides (schuifpanelen) 147
Slim zoeken 133, 137
Smart Search 137
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spamcontrole 42
Speciaal 14, 34
speciale artikelen
aanbevolen 35
Speciale artikelen 58
split menu 122
stappenplan voor het maken van content
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Statistieken (module) 133
submenu’s 120
subpagina’s 95
Syndication Feeds 133
Systeemlinks 119

U

T

W

Taalbeheer 172
taalbestanden 172
taaloverrides 172
Taalselectie (module) 133
tabs 144
tabs in artikelen 97
Tabs in artikelen (extensie) 145
talen 128
teasers 95
teksteditor 86, 159
tekstpagina’s 85
Tekstverwerker – TinyMCE 158
template 10, 175
aanpassen 183
downloaden 179
zelf maken 196
Templatebeheer 18
templateDetails.xml 209
templatestijlen 193
TinyMCE 87, 158
titel van menu aanpassen 33
toegangsniveau instellen 223
topmenu 10
Twitter Bootstrap 219

Weblinks 119
Weblinks (module) 133
website bij boek xii
Wie is online (module) 133
Willekeurige afbeelding (module) 133
Word-bestand, als link opnemen 162
Word (tekst plakken uit -) 164
Wrapper 119
Wrapper (module) 133
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uitbreidingen 125
uitklapmenu’s (Joomla-backend) 15
updates voor extensies 171
usability 84

V
video’s 151
Voetnoot (module) 133
voettekst vervangen 21
voorbeeldbestanden bij het boek xiii
voorbeelddata 7
verwijderen 18

X
Xmap 152
xml-bestand 210

Y
YouTube 151

Z
zelfregistratie 223
Zoeken (menulinks) 118
Zoeken (module) 133
zoekfunctie 10

Of je nu een site wilt maken voor je vereniging of een uitgebreide bedrijfswebsite, Tips en Tools voor Joomla! 2.5 en 3.0
maakt het je gemakkelijker. Zonder overbodige theorie, in
een heldere stijl, met veel handige praktijktips, illustraties
en realistische voorbeelden. Je kunt direct aan de slag.
Deze nieuwe editie van dit succesvolle boek is sterk uitgebreid en volledig aangepast aan Joomla 2.5, de actuele versie. Ook krijg je een overzicht van de belangrijkste vernieuwingen in de toekomstige versie, Joomla 3. Op de website
bij het boek kun je gratis voorbeeldbestanden en updates
downloaden.
Over de auteur
Eric Tiggeler bouwt websites met verschillende contentmanagementsystemen. Hij schreef eerder de succesvolle
Basiscursus Joomla 1.6, Basiscursus Drupal 7 en Websites
maken met gratis software. Zijn specialisme: moeilijke zaken
glashelder uitleggen.
Doelgroep
Gebruikers die snel en zonder kennis van HTML willen leren
hoe ze websites maken én hoe ze meer uit Joomla halen.

978 90 125 8495 1
991
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Maar hoe leer je werken met zo’n uitgebreid content
managementsysteem? Hoe zet je de website helemaal naar
je hand, van de inhoud tot en met de lay-out? Wat zijn de
populairste uitbreidingen voor Joomla en hoe pas je die toe?

Eric Tiggeler

Je wilt een website bouwen: goed te onderhouden, gebruikersvriendelijk en eigentijds. Dan is werken met het populaire
contentmanagementsysteem Joomla een verademing. Een
site ontwerpen, de content up-to-date houden, extra’s toevoegen: Joomla maakt het eenvoudig. Je krijgt snel professionele resultaten zonder dat je één regel html-code hoeft
te schrijven.

Eric Tiggeler

Tips en tools
voor
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2.5 & 3.0
• Haal méér uit
Joomla!
• Zelf templates
maken
• De slimste
uitbreidingen

Bouw snel en
eenvoudig een
professionele
website

Volledig herzien en aan nieuwe versie aangepast

