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Thema-avond 4 oktober 2016 

Van Joomla 3.5 naar 3.6.2. 
Wat is er veranderd? 

Van Joomla 3.5 naar 3.6.2. Wat is er veranderd? 

• 21-Mrt-16 Joomla 3.5.0  34 Nieuwe mogelijkheden; 
     de belangrijkste betreft de 
     ondersteuning van PHP 7 

 

• 06-Apr-16 Joomla 3.5.1  Bugfix voor 3.5.0 

 

• 12-Jul-16 Joomla 3.6.0  Ruim 400 verbeteringen 

 

• 03-Aug-16 Joomla 3.6.1  Security fix 

 

• 04-Aug-16 Joomla 3.6.2  Bugfix voor 3.6.1 
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 Voordat we de verschillen tussen Joomla 3.5 
en 3.6.2 gaan bespreken, gaan we kijken naar 
het updaten van Joomla 3.5.0 naar 3.6.2 

 

Van Joomla 3.5 naar 3.6.2. Wat is er veranderd? 

Het updaten ging niet bij iedereen even soepel 

Update 3.5.0 naar 3.6.2 

We beginnen met het bijwerken van de Extensie update(s) 
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We beginnen met het bijwerken van de Extensie update(s) 

Update 3.5.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten eerst naar Versie 3.6.0 

Update 3.5.0 naar 3.6.2 
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Update 3.5.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten eerst naar Versie 3.6.0 

Update 3.5.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten eerst naar Versie 3.6.0 

Akeeba maakt een back-up 
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Update 3.5.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten eerst naar Versie 3.6.0 

Het update proces wordt getoond 

Update 3.5.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten eerst naar Versie 3.6.0 

Na het opschonen van de Cache, volgt de melding “Er is een Joomla update gevonden” 
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Update 3.6.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten naar Versie 3.6.2 

Update 3.6.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten naar Versie 3.6.2 

Akeeba maakt wederom een back-up 

Wederom wordt het update proces getoond 

 

In plaats van een melding dat het bijwerken is gelukt,  

krijgen we onderstaande foutmelding 

Verversen van de pagina heeft geen effect, wederom wordt 

dezelfde melding getoond 
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Update 3.6.0 naar 3.6.2 

Waarom resulteert deze update in een foutmelding? 

Update Joomla 3.6.1 betreft een Security Fix. 

Vanaf versie 3.6.1 zit er een CSRF (Cross-Site Request Forgery) token 

check in het update component. 
 

Voor deze token check, een extra beveiligingscontrole, moet een code  

gegenereerd worden. Die wordt in oudere versies nog niet gegenereerd, 

dus kan de check hem niet vinden. Daarom krijg je bij het updaten via de 

update component een foutmelding. Dit is opgelost met het Joomla! 

Update Component Update 3.6.1. 
 

Uitleg CRSF: https://www.iwink.nl/kennis-inspiratie/techniek/bescherming-tegen-csrf-aanvallen 

Blog Anja de Crom: http://www.anjadecrom.nl/blog/197-probleemloos-updaten-van-joomla-3-6-0-naar-3-6-1 

Update 3.6.0 naar 3.6.2 

Herstellen Versie 3.6.2 na Update met foutmelding  

We gaan terug naar het Controlepaneel, door de URL te 

wijzigen naar websitenaam/administrator 

 

Er blijkt een Extensie update beschikbaar te zijn; en dat was nu 

juist de Extensie die de fout had kunnen voorkomen 

 

Deze update wordt niet altijd getoond, hier kom ik later op terug  
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Update 3.6.0 naar 3.6.2 

Herstellen Versie 3.6.2 na Update met foutmelding  

Als gevolg van de foutsituatie is de database niet bijgewerkt, 

dit gaan we herstellen via Extensies  Beheren  Database 

 

Update database 3.6.0 naar 3.6.2 

Herstellen database 3.6.2 na Update met foutmelding  

Met de “Repareren” knop linksboven kunnen we de database 

repareren / bijwerken naar versie 3.6.2 
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Update database 3.6.0 naar 3.6.2 

Het herstellen van de database is gelukt! 

Voorkomen is beter dan genezen, we beginnen even opnieuw! 

 

• De extensies bij 3.5.0 zijn bijgewerkt 

• We voeren de update uit naar 3.6.0 

– Akeeba maakt wederom een back-up 

– De voortgang van de update wordt getoond 

• We schonen de Cache op 

• In plaats van nu de update naar 3.6.2 uit te 
voeren, gaan we naar het Controlepaneel 

Update 3.5.0 naar 3.6.2 versie 2 
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Update 3.6.0 naar 3.6.2 
We vervolgen het updaten naar Versie 3.6.2 

We gaan dus naar het Controlepaneel! 

Update 3.6.0 naar 3.6.2 

We beginnen met het bijwerken van de Extensie update(s) 
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Update 3.6.0 naar 3.6.2 

Geen melding dat er Extensie update(s) beschikbaar zijn?  (1/2) 

Ga dan naar Extensies  Beheren  Updaten 

Update 3.6.0 naar 3.6.2 

Geen melding dat er Extensie update(s) beschikbaar zijn?  (2/2) 

Klik op de knop “Vind updates” 
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We beginnen met het bijwerken van de Extensie update(s) 

Update 3.6.0 naar 3.6.2 

Update 3.6.0 naar 3.6.2 
We vervolgen het updaten naar Versie 3.6.2 
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Update 3.6.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten naar Versie 3.6.2 

Update 3.6.0 naar 3.6.2 

We vervolgen het updaten naar Versie 3.6.2 

Akeeba maakt wederom een back-up 

Wederom wordt het update proces getoond 

De update is geslaagd; we schonen de Cache op en Joomla is 

weer Up to Date!  Database versie even controleren?? 
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Update naar 3.6.0 

Via Twitter werd er melding gemaakt van een fout die zich voor  

kon doen bij de update naar 3.6.0. 
 

De tabs tbv het installeren van Extensies konden spontaan 

verdwenen zijn.  Dit probleem kwam schijnbaar niet vaak voor; 

het heeft in ieder geval niet veel aandacht gekregen. 
 

Bij dezen de link met een beschrijving en oplossing van het  

probleem. 
 

https://www.rsjoomla.com/blog/view/394-upgrading-to-joomla-360-causes-installer-tabs-to-disappear.html 

Tabs Extensies installeren weg?? 

Inmiddels is RC1 van Joomla 3.6.3 uitgebracht.  

De stable release van 3.6.3 wordt 11 oktober 2016 verwacht.  

Deze release maakt een 1 stap update mogelijk van 3.5.1 naar 

3.6.3. 

 

Maar het lijkt me verstandiger dit niet af te wachten als je nog 

op 3.5.1 mocht zitten. 

 

Probeer je website zo Up To Date mogelijk te houden! 

Update 3.5.1 naar 3.6.3 
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Van Joomla 3.5 naar 3.6.2. 
Wat is er veranderd? 

12-jul-16 Joomla 3.6.0  Ruim 400 verbeteringen 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Nieuwe handige functies in Joomla 3.6 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

• Joomla 3.5 • Joomla 3.6 
 

De standaard log-map is verhuisd naar 
de administrator map. Dit verhoogt de 
compatibiliteit met sommige 
webhosters. (b.v. Plesk) 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

• Joomla 3.5 • Joomla 3.6 
 

Lijst lengte verhoogd naar 500 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

• Joomla 3.5 • Joomla 3.6 
 

Op de nieuwe 'Alles verwijderen'-
knop op de 'Wis cache'-pagina kun je 
alle cachebestanden tegelijk 
verwijderen. Niet meer het selecteren 
van alle - of enkele items die je wilt 
verwijderen uit de cache. Het 
bespaart je tijd met één enkele klik! 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
• Joomla 3.5 

 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

• Joomla 3.6 
 

In éen oogopslag zien 
wie in- of uitgeschakeld 
is. 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
• Joomla 3.5 

 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
• Joomla 3.6 

 

Je kunt nu de gebruikers in het beheergedeelte filteren op de datum dat zij 
de website voor het laatst hebben ingelogd. Dit maakt het je, indien 
gewenst, gemakkelijker om deze accounts te beheren. 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

• Joomla 3.5 
 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

• Joomla 3.6 
 

Joomla! toegangsniveaus zijn nu gemakkelijker te begrijpen en bij te houden. Een 
verbetering van de bruikbaarheid van Joomla! 3.6 je kunt nu zien welke 
gebruikersgroepen zijn opgenomen in een bepaalde weergave-niveau 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Joomla 3.5                               Joomla 3.6 
 

De nieuwe optie om alle menu items van 
alle menu's te laten zien, geeft je snel een 
overzicht van wat waar op jouw website 
wordt weergegeven. Het is nooit 
gemakkelijk geweest dubbele links te 
vinden, ontbrekende menu-items of 
gewoon een overzicht te krijgen van alle 
menu's op jouw site 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

In eerdere versies van Joomla kon je 
machtigingen instellen voor alle menu's. 
Met Joomla! 3.6, kun je nu voor een 
afzonderlijke menu, instellingen bewerken 
m.b.t. machtigingen. Ga naar Menu's  
Beheren, vervolgens kies je een menu en 
klik op Bewerken 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Bij 3.5, en oudere versies, word je bij een menu toewijzing aan 
een module, doorverwezen naar het module beheer 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Bij het toevoegen van een module aan een menu in 3.6, wordt het 
menu beheer venster niet verlaten, maar verschijnt er een pop-up 
in menu venster 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Joomla 3.5                            Joomla 3.6 
 

Menu-itemtype uitgebreid met: Uitloggen en 
Wachtwoord herinstellen   



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Joomla 3.5                            Joomla 3.6 
 

Je kunt nu gemakkelijker kiezen hoe een gebruiker omgeleid moet worden, na het 
inloggen,  ofwel door het selecteren van één van de beschikbare menu-items of 
door het rechtstreeks toevoegen van een URL zoals in eerdere versies 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Wanneer je een menukoppeling aan het bewerken bent, is de Module Toewijzing pagina erg 
nuttig. Niet-toegewezen en Gedepubliceerde modules, kun je nu verbergen. Voorheen was 
dit scherm rommelig omdat irrelevante modules altijd getoond werden. 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Joomla 3.5 

 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Het kan frustrerend zijn, wanneer je een nieuw artikel 
aanmaakt en je je realiseert dat je nog geen categorie 
daarvoor hebt aangemaakt. In Joomla! 3.6 kun je nu een 
categorie aanmaken tijdens het maken van een artikel. 
Dit geld tevens voor contacten, newsfeeds en advertenties  



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Joomla 3.5                                Joomla 3.6 

 

Tot nu waren er eenvoudige 
publiceer/depubliceer pictogrammen in 
tag- en categoriebeheer. Sinds Joomla! 3.6 
vindt je dezelfde drop-down schakelaars 
als in het artikelbeheer, voor het instellen 
van verschillende taken  



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Al naar gelang worden er 
geen meer of minder 
instellingen weergeven  
(Geen uit of inschuiven). 
Zie volgende sheet 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Al naar gelang 
worden er meer of 
minder instellingen 
weergeven  
(Uit of inschuiven) 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Joomla 3.5 

 

In vorige versies kon je geen afbeelding in de 
Lijstweergave invoegen 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
Joomla 3.6 

 

Dat is in Joomla 3.6 nu wel mogelijk 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
Joomla 3.6 

 

Deze knop wordt pas zichtbaar na het opschonen van de cache 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Voorheen kon je een extensie updatesite alleen uitschakelen, nu kun je de updatesites 
volledig verwijderen of de juiste updatsite en pad opnieuw opbouwen vanuit het XML-
bestand van de extensie 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
Joomla 3.5 

 

De getoonde bestandstypen worden ondersteund door Joomla  3.5 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
Joomla 3.6 

 

Joomla 3.6 biedt nu ook ondersteuning voor SASS en SCSS 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 
Joomla 3.6 

 

Hiervoor dien je wel in Opties, bij Geldige bronformaten, 
sass en scss toe te voegen 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Joomla! 3.6 Nieuw ontwerp van de 
offline pagina via een override in de 
Protostar template. 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Standaard laat Joomla 3.6 nu de website stijlen zien 



Joomla 3.5 versus Joomla 3.6 

Wil je meer weten wat er zoal aan nieuwe functies / mogelijkheden in 
Joomla 3.6 zijn, Kijk dan op de site van Joomla.org 

https://www.joomla.org/3/nl/



