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Joomla! CMS
......zelf uw website onderhouden zonder technische kennis
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Doelgroep
In deze training leert u uitgebreid over 
Joomla!. Op de eerste dag leert u vooral 
theorie en installeert en gebruikt u Joom-
la! lokaal op één van onze computers.
Op de tweede dag gaat u echt aan de 
slag met Joomla! en maakt u uw eigen 
template. Na deze training bent u in staat 
geheel zelfstandig een volledige template 
te bouwen en onderhouden in Joomla! 
welke vervolgens d.m.v. CSS vorm ge-
geven kan worden.

Voorkennis
Voor deze training volstaat kennis van 
HTML op het niveau van HTML Program-
meren 1.

Onderwerpen
Inleiding • 
Joomla! installatie • 
Systeemeisen • 
Hoster kiezen 
Installatie opties lokaal• 
Standaard installatie  • 
Mogelijke installatie problemen 
Vervolg installatie • 
Technische opbouw Joomla  • 
Beveilging 
Configuratie • 
Site 
Systeem  
Gebruikers instellingen 
Media instellingen  
Foutopsporing instellen  
Cache instellingen  
Sessie instellingen 
Server • 
Server instellingen 
Lokale instellingen  
FTP instellingen  
Database instellingen  
E-mail instellingen  
Werkbalk  
Artikelen, secties en categorieën  • 
Artikelen  
Waar  
Omschrijving  
Algemene artikelinformatie  
Afbeelding, Nieuwe pagina en Lees 
meer... knoppen  
De editor  
Parameters - Artikel  

Parameters -geavanceerd  
Metadata Gegevens  
Werkbalk   
Artikelbeheer  
Waar  
Omschrijving  
Kolomkoppen  
Werkbalk  
Lijstfilters  
Voorkeuren & Configuratie  
Filteropties (HTML)  
Standaard Filters & Filtervoorbeelden 
Categoriebeheer  • 
Waar  
Omschrijving  
Kolomkoppen  
Werkbalk  
Lijstfilters  
Sectiebeheer  • 
Waar  
Omschrijving  
Kolomkoppen  
Werkbalk  
Lijstfilters   
Menu indeling 
Extenties 
Modules • 
Toolbar  • 
Bestaande modules aanpassen • 
Aanpassen 404 pagina • 
Meer domeinnamen op 1 installatie • 
Content afhankelijke weergave • 
Formulieren • 
Opmaak van de pagina • 
Templates • 
Wat heb je nodig?  • 
WAMP, LAMP  
Editor  
De juiste browser 
De basisonderdelen van een Joomla! • 
design 
De aanpak • 
De basisbestanden van een design • 
Template.xml • 
Index.php: Beveiliging, Doctype, Taal, • 
Head en Class namen 
Modules en posities • 
Meertalige website • 
Migratie en Back-up: Stappenplan •  

Cursusmateriaal
Voor de training gebruiken wij een uitge-
breide Nederlandstalige handleiding die 
bij de cursus zelf wordt uitgereikt. Deze 

handleiding is intern ontwikkeld zodat 
deze perfect aansluit op de cursus. Zowel
beginner als gevorderde kan deze hand-
leiding gebruiken. De training wordt 
gegeven door een zeer ervaren Joomla! 
sitebouwer.

Deelnamecertificaat
U ontvangt na afloop van de training een 
certificaat van Imatica, waarop vermeld 
staat dat u deze cursus gevolgd heeft.

Tijdsduur
Deze cursus duurt twee dagen, van 9.30 - 
ca. 16.30 uur. Tussen 12.30 - 13.15 uur is 
er een lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn 
de gehele dag beschikbaar.

Cursusdata
De open-rooster cursusdata staan op: 
www.imatica.nl onder het hoofdstuk 
“OpenSource”. Vanaf 3 deelnemers geven 
wij de training graag bij u op locatie, cur-
susdata in dat geval in overleg met u.

Investering
Open Rooster: € 995,00 per persoon, 1. 
excl. BTW. Inclusief Nederlandstalige 
lesmap, certificaat, lunch en con-
sumpties of
Bedrijfstraining: € 1650,00  per dag, 2. 
exclusief BTW en inclusief 6 lesmap-
pen, certificaten en reiskosten in 
Nederland.

Inschrijven
U kunt zich online opgeven voor deze 
training via http://www.imatica.nl
Binnen de productgroep OpenSource  
kiest u Joomla! en onderaan deze pro-
ductpagina staat een linkje naar het on-
line inschrijfformulier. Op verzoek sturen 
wij u graag een PDF exemplaar toe van dit 
formulier.

Deze tweede training is een logisch vervolg op de eerst HTML training. Ze gaat verder waar dag1 ophield en bouwt uw kennis van 
HTML verder uit. Nederlandstalig lesmateriaal dat niets te wensen over laat en enthousiaste docenten! 

1 Trainingsgroep: u  programmeren (2011/2012)
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