Een eenvoudige Joomlawebsite opzetten met gratis template,
slidehow en contactformulier
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Voorbereidingen
•
•
•
•
•

Download Joomla
https://www.joomlacommunity.nl/downloads/joomla-3
Download Yootheme Master2 template
https://yootheme.com/themes/master2 (klik op download)
Download Akeeba Backup (gratis versie)
https://www.akeebabackup.com/download/akeeba-backup/6-3-3/pkg_akeeba-6-33-core-zip.zip
Download SlideShow CK
https://www.joomlack.fr/en/download-joomla-extensions/doc_download/59slideshow-ck
Download Rapid Contact
https://mavrosxristoforos.com/joomla-extensions/free/rapid-contact

Stap 1: Joomla installeren
•
•
•

Installeer Joomla
Installeer Akeeba Backup
Maak backup

Stap 2: Joomla configureren
Joomla instellingen
•
•
•
•
•
•

Hernoem htaccess.txt naar .htaccess
Zet Gebruik herschrijven op Ja
Zet, tijdens de ontwikkeling van de site, de sessielevensduur op 60
Zet URL routeren op Vernieuwend en Verwijder ID's uit URL’s op ja
Installeer je template en zet deze op standaard
Plaats de module Hoofdmenu in de menu positie van je template

Stap 3: Beginnen met de eerste pagina
Beginnen met je homepage, wat wil je hier laten zien?
• Statische welkomstpagina
• Blog welkomstpagina
• Slider?
• Informatieblokken
• ???
We starten met een statische pagina met een slider, vast stukje content en 3
informatieblokken met elke een andere kleur, rood groen en blauw. Zorg dat je
beeldmateriaal voor handen is, in het juiste formaat.

Het artikel
•
•
•

Configureer de globale opties voor het tonen van artikelen.
Stel het menu item Home in op Individueel artikel en koppel hieraan een artikel. Als
er nog geen artikel is kun je dit vanuit het menu-item aanmaken en selecteren.
Vul een titel in, plaats de tekst van het artikel en voeg evt. een afbeelding toe

De slideshow
•
•
•
•
•

Installeer Slideshow CK
Configureer de module Slideshow CK en stel in dat deze alleen op de homepage
wordt getoond
Slide 1: Welkom bij Ren je rot | Training op maat
Slide 2: Train je spieren en doe gewichtig
Hoogte 40% en skin blue

De informatieblokken
Maak 3 modules aan van het type Aangepast. Vul een titel in en voeg je tekst toe. Plaats de
modules in een positie onder de content, in dit voorbeeld is dat bottom-a

Binnen de template Yootheme Master 2 kunnen we aan de modules een style toevoegen. De
eerste module krijgt style “Box Primary”, de tweede module “Box Secondary” en de derde
module “Box”.
Binnen deze template kun je bij Settings -> Styles -> Customizer de bestaande style
aanpassen. Mooier is om hier een kopie van standaardstijl te maken en deze te bewerken.

Aanpassingen voor de 3 blokken:
Panel -> Box Background -> #d4d5d6 (informatieblok grijs)
Panel -> Box Color -> #6e6e6e (tekstkleur donker grijs)
Panel -> Box Primary Background -> #f60000 (informatieblok rood)
Panel -> Box Primary Color -> #ffffff (tekstkleur wit)
Panel -> Box Secondary Background -> #22822b (informatieblok groen)
Panel -> Box Secondary Color -> #ffffff (tekstkleur wit)

Stap 4: Een footer op elke pagina
Ook het toevoegen van een footer doen we met een module van het type aangepast

Stap 5: Een blog maken
•
•
•
•
•

Maak een categorie aan met de naam Blog
Maak een menu-item aan met de naam Blog, type Artikelen Categorieblog en
selecteer de zojuist aangemaakte categorie met de naam Blog
Maak een aantal blog artikelen
Bekijk het resultaat. Stel in het menu-item in hoe je e.e.a. wilt tonen (boven naar
beneden of links naar rechts, auteur, datum, etc.
Je kunt ook met velden een onderwerp/tag aan je blog toevoegen

Stap 6: Een contactpagina
•
•
•

Installeer rapid contact
Maak een pagina Contact aan en plaats de rapid contact module in positie bottom-a
op deze pagina.
Geef deze module de stijl Blank in de template

Stap 7: Front-end beheer van je blog
•
•
•
•

Maak een inlogknop en koppel deze aan de groep Gast
Maak een afmeld-knop en koppel deze aan de groep Geregistreerd
Maak een groep aan met de naam Blog beheer
Maak een menu-item aan met de naam Blog beheer en koppel deze aan de groep
Blog beheer. Het menu-type is

Meer over Joomla
Je hebt nu op een relatief eenvoudige manier een website gemaakt met Joomla. Door de
flexibiliteit van Joomla is dit een mooie basis waarop je verder kunt bouwen. Er zijn heel veel
extensies beschikbaar (betaald en onbetaald). Zie hiervoor https://extensions.joomla.org/
Ook Joomla zelf is erg flexibel aan je wensen aan te passen d.m.v. overrides. Hiervoor is wel
enige PHP-kennis nodig.
Een goede start om meer kennis op te doen over Joomla vind je op
https://community.joomla.org/joomla-training.html

