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Joomla! Heerenveen 



Wat is het? 
Document Management richt zich op de opslag en het 

beheer van documenten. 

 

Document Management zorgt ervoor dat alle documenten 

volgens één vaste structuur worden opgeslagen zodat alle 

documenten op eenvoudige manier kunnen worden 

teruggevonden. 

 

Handig voor 

• Intranet 

• Sportclubs 

• Verenigingen 

• … 



Voorbereiding 

Voordat je begint met het inrichten dien je  

na te denken over de structuur waarin  

je documenten wilt opslaan 



Wat heb je nodig? 

• Joomla! 

• De extensie Attachments 

• Eventueel de plugin Article Expiry Notifier 



De inrichting 

• Joomla is geïnstalleerd, de extensie Attachments is 

geïnstalleerd en de plugin Article Expiry Notifier 

geïnstalleerd en geactiveerd. 

• Dan maken we de structuur aan voor het document beheer 



Aanmaken structuur 

• Structuur op basis van Joomla! categorieën 

• Hoofdcategorie: Documentbeheer 

• Subcategorieën Notities, Notulen, Handleidingen, 

Presentatie aanmaken onder de hoofdcategorie 

Documentbeheer 



Overzicht structuur 

• Dat ziet er dan als volgt uit: 



Aanmaken menu-item 

Om op de site een weergave van de zojuist aangemaakte 

structuur weer te geven maken we een menu-item aan van 

het type Categorielijst waarbij we bij categorie onze 

hoofdcategorie Documentbeheer selecteren 



Het menu-item 



Het menu-item 





Snelle navigatie 

Voor het snel schakelen tussen categorieën kan een module 

aan de zijkant worden gemaakt van het type 

Artikelcategorieën en deze ken je toe aan een positie aan 

de zijkant van je template. Kies in deze module als 

hoofdcategorie Documentbeheer en wijs deze toe aan het 

menu-item Documentbeheer. 



Navigatie module 

Kies Extensies -> Modules -> Nieuw -> Artikelcategorieën 





Documenten 

toevoegen 

Nu kunnen we documenten toevoegen door: 

• Artikel aanmaken 

• Eventueel een beschrijving van het document 

• De bijlage toevoegen (extensie attachments) 

• Aan de juiste categorie toekennen 



Documenten toevoegen 



De basis werkt 



Even denken aan 

• Lukt het niet om een document met een bepaalde extensie 

(bijvoorbeeld .docx) te uploaden, voeg deze extensie dan 

toe aan Systeem —> Algemene instellingen —> Media —

> Toegestane bestandsextensies 

• Standaard staat Attachments zo ingesteld dat bijlagen niet 

publiek toegankelijk zijn 



En nu verder… 

In de basis werkt het systeem nu. De volgende stappen kunnen zijn: 

• Front-end beheren van documenten 

• Een mooiere module voor de navigatie aan de zijkant, bijvoorbeeld 

Vina Treeview for Content 

• … 



Vragen? 


