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Tips en hulpmiddelen voor gebruiksvriendelijkheid 



JOOMLA! GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID IN DE PRAKTIJK 



10 tips om joomla gebruiksvriendelijker te 

maken  “Sander Potjer” 

Onderstaandalle tips uit het artikel "10 tips om Joomla 

gebruiksvriendelijker te maken", Van Sander Potjer. 

 

1. Verwijs naar relevante pagina na inloggen 

2. Hou het simpel & duidelijk: inloggen / uitloggen 

3. Maak gebruik van de Joomla instellingen 

4. Beperk de opties in de tekstverwerker 

5. Maak gebruikersgroepen en toegangsniveaus begrijpelijk 

6. Voorkom verwarring, geef geen onnodige toegang 

7. Pas taal overrides toe om teksten duidelijker te maken 

8. Website output aanpassen met template overrides 

9. Optimaliseer weergave met CSS en JavaScript 

10. Splits artikel invoervelden 
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To do List 

1. Gebruikers groep en  gebruiker aanmaken met toegekende rechten. 

2. Menu-items aanmaken en van verschillende toegangen voorzien 

3. JCE tekstverwerker algemene instellingen instellen en nieuw profiel aanmaken 

4. Met deze presentatie wordt een zip bestand meegeleverd met alle besproken 

bestanden, deze uitpakken. 

5. Eventueel een op helix gebaseerde template installeren en Protostar template 

aanpassen 

6. edit.css en custom.css bestanden invullen en plaatsen in de templates  

7. Testen 

 

Opmerking: Het is niet nodig om de een op helix gebaseerde template te installeren, 

     maar als je geen template – en taal override wilt maken is het wel          

     makkelijker dit wel te doen. 



De praktijk: 

Opdracht: 

Geef frontend gebruiker rechten 

om een artikel te schrijven en 

afbeeldingen en te plaatsen in een 

voorbestemde categorieën. 

Gebruiker heeft geen toegang tot 

andere afbeeldingen in media 

beheer.  

 

Maak eerst een nieuwe gebruikers 

groep aan. 

In deze demo “Schrijvers” genoemd 

Gebruikers  Groepen Nieuw 

      Hoofdgroep Publiek 

 



Vervolg Gebruiker 

Voeg nieuwe gebruiker toe 
1. Gebruikersbeheer Nieuw: nieuwe 

gebruiker aanmaken, wachtwoord enz. 

Toegewezen gebruikersgroepen 

2. Zet alleen vinkje bij Schrijvers 

Basisinstellingen 

3. Tekstverwerker  JCE 

 

 



Vervolg Gebruiker 

Klik in Weergave toegangsniveaus op Geregisteerd en plaats een vinkje  

bij Schrijvers  

Alle andere dan bovenstaande 

groepen zijn verwijderd 



Rechten voor Schrijvers 

Schrijvers Inloggen website  Toegestaan 



Rechten 

Er zijn vier in te stellen rechten in  

ACL mogelijk: 

 

    Niet ingesteld 

    Overgenomen 

    Toegestaan 

    Geweigerd 

 

In Joomla zijn daarnaast 4 niveaus waarop de 

rechten ingesteld kunnen worden: 

 

    Algemene instellingen 

    Componenten 

    Categorieën 

    Artikelen 

De rechteninstellingen kunnen de instellingen van 

voorgaande niveaus overschrijven, behalve als er in 

een voorgaand niveau 'geweigerd' is ingesteld. De 

instelling 'geweigerd' is altijd de sterkste!  



Categorie aanmaken voor de gebruikers-

groep “Schrijvers” 

1. Titel: naam nieuwe categorie 

 

Maak eerst een 

categorie aan die 

bestemd is voor de 

groep Schrijvers ( in 

dit voorbeeld wordt 

hier een menu-item 

van het type blog 

aangehangen 

Verslagen ) 

 



Menu-items aanmaken 

1.  Menutitel: Nieuw artikel 

2.  Menu-itemtype Maak artikel 

3.  Selecteer bij Toegang: Geregistreerd 

4.  Kies in Tabblad, Opties standaard          

categorie op Ja en voor Categorie  

5. ( voor deze demo) Verslagen 
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Menu-items aanmaken 

Maak nu een nieuw menu-item genaamd 

Inloggen, Menu-itemtype Inlogformulier  

ToegangGast  (Dit is om de menuknop 

Inloggen te verbergen en de menuknop 

Uitloggen te laten verschijnen als er 

eenmaal ingelogd is) 



Menu’s-items aanmaken 

Inlogverwijzing: het web adres van het te 

plaatsen artikel ( in deze demo) 

http://localhost/gebruiksvriendelijk/index.

php/nieuw-artikel.html 

Selecteer bij Inlogbeschrijving Verberg 



Menu’s- items aanmaken 

Zie Opmerking (onderstaand de SEO 

instellingen van deze demo, lokale installatie) 

Tip: wordt het wat ingewikkeld? Dan maak je het menu item Nieuwe artikelen eerst 

Publiek, bij Toegang selecteer daar Publiek en sla het op en ga naar de frontend en klik 

op de menu knop Nieuwe artikelen en kopieér het webadres en plak die dan bij 

Inlogverwijzing.(vergeet niet als het klaar is bij Toegang terug zetten op Geregistreerd ) 



Menu-items aanmaken 

Downlaod het component quicklogout en installeer deze via extensiebeheer 

Maak nu het menu item Uitloggen aan en 

neem bovenstaande gegevens over 

http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/19657/160023/com_quicklogout-1.9.3.zip


Menu-items aanmaken 

Maak nu een menu-item Verslagen, neem 

verder bovenstaande gegevens over ( mag 

natuurlijk een andere naam hebben ) 



Menu-items aanmaken 

Zo ziet scherm met de 

menu-items er nu uit.  

Op de volgende sheets 

gaan we een nieuwe op 

een Helix gebaseerde 

template installeren. 

In deze template is 

namelijk al een 

template override 

bestand aanwezig 



Template en Helix plug-in installeren 

In het zip bestand staan de Helix plug-

in en de business_plan template  

Installeer beide activeer de plug-in en 

stel template als standaard in. 

 

De website’s van beide bestanden  

Helix plug-in  joomshaper.com 

Business_plan template, vinagecko.com 

http://www.joomshaper.com/component/download/?action=download&fileid=248
http://www.joomshaper.com/component/download/?action=download&fileid=248
http://www.joomshaper.com/component/download/?action=download&fileid=248
http://www.vinagecko.com/joomla-templates/item/49-business-plan-ii


JCE tekstverwerker profiel 

We gaan nu het profiel in JCE aanpassen 

Voor deze handleiding heb ik een profiel 

beschikbaar gesteld  

( jce_profile_schrijvers.xml ) die in het zip 

bestand staat, importeer deze via Profielen 

tekstverwerker  



Volgorde JCE Profielen 

Zorg er voor dat het 

nieuwe profiel onder 

het profiel van de 

supergebruiker komt, 

m.a.w. de volgorde is 

belangrijk.  



JCE Instellingen 

Bij Algemene configuratie tekstverwerker 

bij Formatteren & weergave Stijlen 

tekstverwerker, selecteer daar 

aangepaste CSS bestanden 

Typ bij aangepaste css bestanden: 

templates/$template/css/editor.css. 



JCE Profiel uitgelegd 

Voor de duidelijkheid heb ik het profiel Schrijvers genoemd, zelfde als de 

nieuw aangemaakte groep. 

Bij het aanmaken van een gebruiker heb ik die marie genoemd, 

dat je ook terug ziet in het jce profiel bij gebruikers 

Bekijk de instellingen van dit profiel verder maar eens. 



In de template van Vinagecko 

is al een custom.css bestand 

aanwezig en daar in plaatsen 

we enige code. 

Kopieer daartoe de inhoud van 

het editor.css bestand, wat 

bijgeleverd is in het zip 

bestand, en plak die in het 

custum.css bestand en upload 

het editor.css bestand in de css 

map van de template. Zie de 

volgende sheet. 

editor.css en custum.css invullen & plaatsen 



editor.css en custum.css invullen & plaatsen 

Hoe? Zie volgende sheet. 



Klik in Template beheer op Nieuw bestand 

upload het editor.css bestand in de css map 

van de template.  

1. Klik op de knop Nieuw bestand 

2. Selecteer de map css 

3. Blader naar het bestand editor.css 

4. Klik op de knop Uploaden 
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editor.css en custum.css invullen & plaatsen 



editor.css en custum.css in Protoster 

template plaatsen 

Kopieer de editor.css en custum.css bestanden uit de buisiness template via de 

verkenner als het lokaal is geïnstalleerd en anders via ftp als de site online staat. 

Upload nu de bestanden binnen de protostar template in de map css. 



editor.css en custom.css in Protoster 

template plaatsen 

Nu moeten we protostar nog aangeven dat er nog een css bestand aanwezig is die 

het andere moet overrulen.  

Open daartoe de tekst uit het custom-regel-voor-index punt php.txt uit het zip 

bestand en kopieer onderstaande regel:  

$doc->addStyleSheet('templates/'.$this->template.'/css/custom.css'); 

Opmerking: kopieer bovenstaande regel uit het tekst bestand uit het zip bestand 

om ongewenste resultaten tegen te gaan. 

Open daartoe het index.php bestand in ProtostarTemplate beheer  

Plak deze regel onder de bestaande regel in het index.php bestand 

// Add Stylesheets 

$doc->addStyleSheet('templates/' . $this->template . '/css/template.css'); 

Zie de afbeelding in de volgende sheet. 



editor.css en custom.css in Protostar 

template plaatsen 



com-content in Protostar template plaatsen 

Om het inlog formulier in protostar te laten verschijnen kun je het bestand van 

Sander Potjer gebruiken maar het is nu gemakkelijker om het com-content map in 

de business template te kopiëren en te plakken in de html map van protostar  

Business template Protostar template 

kopieren 

Plakken 



edit.php aanpassen 

Als je inlogt krijg je onderstaand venster te zien daar zitten 

nu eigenlijk nog te veel opties in. We gaan de knoppen 

Tekstverwerker, Publiceren, Taal, Metadata uitschakelen. 



edit.php aanpassen 

Open daartoe in Templatebeheer  html com-contentformedit.php 

 

Ga naar regel 64 en typ voor <ul class="nav nav-pills"> <!- -in  

en op regel 72 na </ul> -- > en sla het op  

 

Het ziet er nu zo uit ( zie volgende sheet ) 

Ververs nu de pagina en bekijk het resultaat. 

Herhaal bovenstaande eventueel ook op de andere template. 

Opmerking: om fouten te voorkomen is het editor.php bestand al aangepast 

in de business_plan template in die in het zip bestand is geplaatst 



edit.php aanpassen 



edit.php aanpassen 



Knoppen uitschakelen 

We gebruiken de JCE tekstverwerker waar we al gebruik kunnen 

maken van de lees meer functie ect. 

Deze onderstaande knoppen kunnen we dus wel uitschakelen. 

Ga daartoe naar pluginbeheer en deactiveer deze knoppen. 



Ingelogd op de frontend ziet het nu zo 

uit. 



Inhoud zip bestand 


