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1 Introductie
De volgende gids is een korte introductie van het Joomla! Content Management
Systeem. Gebruik deze gids om snel grip te krijgen op de basale werking van
Joomla!, en als een herinnering aan hoe je dagelijkse taken in Joomla! dient uit te
voeren. Als je eenmaal de standaard zaken beheerst raden we je aan dat je jezelf
wat geavanceerde mogelijkheden gaat aanleren, die je kan vinden in de officiële
documentatie (Engels) om op deze manier zoveel mogelijk uit het systeem en je
website te krijgen. De dikgedrukte teksten zijn kernwoorden die je kunnen helpen
om snel door het document te scannen.
Deze gids gaat er vanuit dat je al een werkende Joomla! installatie hebt staan op
je computer of op een server. Voor informatie over hoe Joomla! te installeren kun
op internet terecht. Wanneer je een eigen template wilt of Joomla wilt laten
installeren kun je terecht bij onder meer www.debouwers.nl
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2 Inloggen in Joomla!
Om toegang te krijgen tot je Joomla! Beheerpaneel, gebruik je website gevolgd
door `/administrator`. Bijvoorbeeld: als het adres van je site
[www.mycompany.com] is, dan dien je normaal gesproken
[www.mycompany.com/administrator] in te tikken om bij het beheerpaneel te
komen. Dit zit er als volgt uit:
Figuur 1 – Joomla! Beheer Login Scherm.

Het is mogelijk een template toe te passen op het beheersysteem, zowel als op de
website zelf. Als iemand anders Joomla! heeft geïnstalleerd, is het dus goed
mogelijk dat het inlogscherm er in dat geval anders uit ziet dan bovenstaande
screenshot. Dit geldt ook voor alle overige screenshots in deze gids. De functies,
die in alle afbeeldingen getoond worden, zouden er echter identiek uit moeten zien
en ook de algemene werking van het systeem blijft gelijk.
Typ je gebruikersnaam en wachtwoord in en druk op `enter` óf klik op `Login`
om het Joomla! Beheersysteem te betreden. De startpagina van het
beheersysteem geeft eenvoudig toegang tot alle Joomla! functies. Je kan altijd
terugkeren naar deze pagina door in het menu op `Home` te klikken, deze staat
in de linker bovenhoek
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3 Basis Principes – Belangrijk!
BEZIN EER GE BEGINT.
Voordat je van start gaat met het maken van een website moet je je website
weten te organiseren en te beheren. Dit wil zeggen dat je over je website moet
nadenken in termen van de structuur van de content in plaats van enkel het
eindresultaat (de web pagina`s).
De uiteindelijke uitstraling van de website (het thema of de lay-out) staat
volkomen los van de content - de kleuren, lettertype, uitlijning, positionering, etc.
worden allemaal bepaald door de template die je selecteert en dus niet door de
content die je op je site plaatst.
Door een andere template te selecteren kun je de site dus een compleet andere
uitstraling geven zonder dat je de content hoeft aan te passen.
Een template maken is een nogal technische zaak (maar niet onmogelijk moeilijk)
wat vereist dat je wat kennis hebt van html en het concept hoe JOOMLA! de
onderdelen plaatst.
Als je deze sectie overslaat heb je later waarschijnlijk meer moeite met
het begrijpen van de werking van het systeem.
Zoals elke ‘Content Management System’, is Joomla! uitgerust om de content (de
teksten) van je website in PHP. Als je hier helemaal niets van afweet ben je
waarschijnlijk beter af met één van de vele vrij beschikbare open source templates
- of door een professional in te huren die een template voor je kan ontwerpen aan
de hand van de eisen die je zelf hebt of volgens een bepaald `bedrijfsthema`.
Verder in de handleiding zullen we het hebben over hoe je een template moet
installeren en activeren.
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Na de keuze voor een template, kun je beginnen aan het werken aan de content.
Je content kan georganiseerd worden in Secties en Categorieën:
Secties zijn hoofdcategorieën die één of meerdere Categorieën bevatten.
Categorieën zijn subcategorieën die één of meerdere Content Items bevatten.
Content Items zijn de artikels die de eigenlijke content van de website bevatten.
Na het aanmaken van een sectie, een categorie, en een item, moet je items
publiceren om ze zichtbaar te maken voor de bezoekers van je website.
Dit is makkelijk, omdat dit wil zeggen dat je content kan opslaan in je website die
(nog) niemand kan zien totdat jij er tevreden over bent en het klaar is voor
publieke vrijgave.
Je kan in Joomla! ook aangeven dat je een artikel pas op een bepaalde datum in
de toekomst publiceert en op een andere datum verloopt (de-publiceerd).
Dit geeft je eenvoudig de controle over tijdgevoelige informatie.
Samenvatting :
Als beheerder van de website bouw en bekijk je de inhoud van je website in een
hiërarchie van secties, categorieën en content items. Wanneer je tevreden
bent met je content structuur kun je menu items gaan maken en deze linken aan
je content. Een menu item kan verwijzen naar een sectie, een categorie of direct
naar een content item. Wanneer een menu optie linkt naar een sectie of een
categorie, zal de gebruiker een lijst te zien krijgen met de items, die de
betreffende sectie of categorie bevat. Eventueel samen met een introductietekst,
die je kan invullen. Zo kan hij door je content navigeren.
Dit vereist een menu systeem waarin je links kunt plaatsen naar jouw content. Je
menu systeem hoeft niet persé de structuur van secties en categorieën te volgen,
alhoewel dit over het algemeen wel de makkelijkste manier zal zijn. De
sectie/categorie/item structuur is er met name voor de beheerder van de website.
De bezoekers van je website zullen de content zien door middel van de menu's.
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4 Toepassing Secties en Categories
We zullen samen nu eens deze structuur doorlopen door het maken van een
oefening.
Je gebruikt hiervoor je root site. Dit is een individuele opdracht.
Een officemanager moet steeds mee zijn met de laatste ontwikkelingen en de tips
en trics van de pc niet alleen beheersen maar doorgeven aan anderen. Dit kan via
een cms site.
Waarom maken we dan niet de volgende sitestructuur aan.
Sectie : Tips and Trics
Categorie : Windows XP
Item : Snel kopiëren
Hoe gaan we best te werk?
We moeten eerst nog de structuur aanmaken want als we een content item willen
toevoegen krijgen we een drop-down waar we moeten kiezen in welke sectie en
welke categorie deze content zal thuishoren.

Dus we gaan eerst de secties moeten aanmaken en zo onze weg naar beneden
moeten banen in deze structuur.
We beginnen met een nieuwe sectie aan te maken.
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4.1

Secties aanmaken

Dit brengt je naar de sectie editor. Elke keer als je een editor als deze voor je
ziet zal het hoofdmenu niet meer beschikbaar zijn (inclusief de optie om terug te
keren naar de backend beginpagina wat voor sommigen verontrustend kan zijn).
Geen paniek echter - er is een goede reden hiervoor.
Iedere keer als je een editor betreed wordt het betreffende item `uitgechecked`
op jouw naam. Dit wil zeggen dat andere gebruikers met edit-mogelijkheden niet
meer de mogelijkheid hebben dat item te bewerken totdat het item weer
ingechecked wordt als jij het item opslaat of de aanpassingen annuleert.
Op die manier wordt voorkomen dat een item door meerdere personen
tegelijkertijd bewerkt wordt. Door op Save of Cancel te klikken wordt ook het
hoofdmenu weer beschikbaar.
Als je toch vorige zou doen in de browser, krijg je volgend beeld.
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Dat betekent dat iemand (jij) in dit document bezig bent en dat je dat eerst moet
bewaren of annuleren. Dan is het slot pas weg.
De sectie editor staat je ook toe om een title en een name voor de sectie toe te
voegen, evenals een introductietekst. De `titel` is bedoeld als één of twee korte
woorden die gebruikt wordt als tekst voor de menu's of lijsten, terwijl de `naam`
iets langer kan zijn en gebruikt wordt voor de titel van de pagina. Je kan voor
beiden dezelfde tekst invoeren.
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Dit is dan het resultaat als je de oefening bewaard.

Het ‘description’ gebied staat je toe om de content van de sectie te
omschrijven. Let er op dat de content van een sectie zal bestaan uit meerdere
categorieën en dat de bezoeker van je website de omschrijving zal zien, tezamen
met een lijst van de categorieën in die sectie.
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Het omschrijving gebied maakt eigenlijk gebruik van een zogenaamde 3rd party
(in andere woorden: niet Joomla!) component, bekend als een HTML Editor.
Joomla! staat je toe om verschillende van zulke HTML editors te gebruiken, maar
we gebruiken in deze gids de standaard die Tiny MCE genoemd is. Deze editor
produceert HTML code die compatible is met de internationale standaarden
bepaald door het World Wide Web consortium. Maak je geen zorgen als je die niet
kent en wat dat betekend, maar hou er rekening mee dat je ook andere editors
kan tegenkomen die er iets anders uit zien dan deze.
Als een HTML editor niet verschijnt in je systeem zul je deze moeten installeren
en/of activeren. Joomla! komt standaard met TinyMCE geïnstalleerd en
geactiveerd. Veel mensen prefereren de mosCE editor, wat een geavanceerde
versie is van TinyMCE.
Je kan de toolbar bovenin de editor gebruiken voor het aanpassen van de
weergave van de omschrijving - voeg dikgedrukte of schuine teksten toe,
lijsten etc. De `Styles` dropdown box toont alle vooraf vastgestelde style
instellingen die beschikbaar zijn in de template die je op dat moment in gebruik
hebt. De effecten die deze heeft op de teksten kan van alles zijn: kleur, omvang,
achtergrondafbeelding etc. etc.. Je kan sommige tekst highlighten je kan styles
selecteren om toe te passen op de tekst.
Naast de `Styles` dropdown box is een andere dropdown die je toestaat te
bepalen welk type informatie je schrijft - je kan bijvoorbeeld bepalen dat de
geselecteerde tekst geformatteerd moet zijn als hoofdtitel, subtitel of gewoon als
tekst of een paragraaf. De manier waarop deze instellingen de tekst beïnvloeden
hangt wederom van de template af. De andere opties in de toolbar zijn redelijk
bekende buttons die je kent van de meeste tekstverwerkers, dus hun werking zou
redelijk bekend moeten zijn. Je kan op het vraagteken icoon klikken voor meer
hulp als je deze nodig mocht hebben
Nu gaan we er voor zorgen dat we een categorie aanmaken in deze sectie. De
sectie die we in gedachten hadden was het operating systeem Windows XP.
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4.2

Categorie aanmaken

Het aanmaken van een categorie is vrijwel gelijk aan het aanmaken van een
sectie. Vanaf de backend kun je de `Categorie Manager` icoon, of als alternatief
kun je het bereiken via het `Content` menu. De categorie manager lijkt erg op de
sectie manager, alhoewel er ook enkele extra opties zijn: je kan filteren op een
bepaalde sectie en je kan een categorie verplaatsen naar een andere sectie.

Wanneer je klikt op de `New` toolbar knop, of op een link van een bestaande
categorie, dan kom je in de Categorie Editor, die vrijwel gelijk aan de Sectie
Editor. Het enige verschil is dat je hier ook dient te specificeren in welke sectie de
nieuwe categorie geplaatst moet worden.
Iedereen heeft deze inhoud als er nog geen categorie is toegevoegd.
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Nu hebben we nog altijd geen tekst. Dus nu komt pas de content.
Ofwel doe je dat via all content items en dan new ofwel doe je dat via onderstaand
scherm.
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Zoals je ziet, kent Joomla! de nieuwe datastructuur. Even terzijde dat een static
content manager geen structuur van Contents en Categories kent. Handig om te
weten als je een pagina hebt, die totaal nergens in zo’n boomstructuur thuis hoort.
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4.3

Content item aanmaken

De volgende stap is het aanmaken van een content item - dat is een artikel of
tekst dat past in één van de aangemaakte categorieën. Er zijn verschillende
manieren waarop je dit kan doen:
1. Je kan naar een sectie gaan via de ‘Content by Section’ optie in het ‘Content’
menu (hier krijg je een lijst te zien van alle content items, je kan filteren op
categorie als je dat zou willen);
2. Klik op het ‘Content Items Manager’ icoon op de homepage of de ‘All Content
Item’ optie in het ‘Content’ menu (hier krijg je een lijst te zien van alle items
in alle secties, je kan filteren op secties en/of categorie als je dat zou
willen);
3. Klik op het `Add New Content` icoon op de backend startpagina, deze
brengt je rechtstreeks naar de content item editor.
Door gebruik te maken van de `Content by Section` optie (methode 1 uit
bovenstaande lijst) helpt je een overzicht te krijgen van alle items aangezien de
content automatisch gefilterd zal worden op een bepaalde sectie. Dit komt
misschien niet als belangrijk over, maar wanneer je veel content items hebt maakt
deze functie het een stuk makkelijker om het overzicht te behouden
Maak een content item aan met de volgende gegevens.
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Zoals je kan zien, is het artikel nog niet op de Frontpage gepublished. Dus
niemand kan het nu zien op de frontpage. Zorg ervoor.

We passen ons artikel verder aan want we zien dat de ganse tekst zichtbaar is op
de voorpagina en dat betekent dat de gebruiker de rest van de artikelen niet meer
goed kan overzien. Dit artikel neemt met andere woorden te veel aandacht weg
van de andere artikels.
.
Dus we passen de volgende aanpassingen toe.
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Door content op deze manier te splitsen heb je de mogelijkheid om alle items in
een categorie aan je bezoekers te presenteren in de stijl van een blog of een
journal.
Een Blog (kort voor `weblog`) is een steeds populairder wordende manier op
informatie of artikelen te presenteren die regelmatig geupdate worden - zoals
bijvoorbeeld nieuws of persberichten. In plaats van een simpele lijst met de
verschillende artikelen bestaat een bloglijst uit een titel de introductie samen met
een link naar het gehele artikel. op die manier kunnen de bezoekers van je
website eenvoudig door de content van je website scannen en datgene wat ze
willen lezen selecteren. De introductie is de eerste paragraaf (of twee) van het
artikel of een samenvatting van het geheel, een soort teaser die de bezoeker weet
aan te moedigen om verder te klikken naar het complete artikel.
Als je de blogmethode niet wil gebruiken dan kun je gewoon al je content in de
bovenste HTML editor en laat je de onderste gewoon leeg
Het beste is dat we de intro beperken tot een “appetizer” en de bulk van het
document komt in de main text.
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4.4

Toepassing Welcome to Joomla!

Echter als we dan naar de frontpage surfen, zien we dat onze ‘welcome to Joomla’
weg is. We zouden deze pagina kunnen instellen als eerste pagina zodat de surfer
dit blad altijd te zien krijgt. Daarvoor moet je de volgorde (order) aanpassen.
Breng ‘Welcome to Joomla’ naar order nr. 1 en pas de tekst aan.

We passen het artikel ‘Welcome to Joomla’ als volgt aan.
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De main text laten we staan.
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4.5

Toepassing Logo invoegen

Het zou leuk zijn moest er het logo van JOOMLA! mee in de tekst komen.

Dit logo vind je in de map. Het heeft een jpg extensie. JPG files zijn altijd kleiner
dan BMP files. Kies dus voor bewaren als jpg. We hebben die wel eerst moeten
aanmaken van het PNG bestand van de site www.joomla.org en verkleinen naar
100 pixels breed.
We moeten dit logo uploaden. We gaan terug naar ons tekstdocument ! Niet via
mediamanager maar …

Daar waar de pijl naar wijst zet ik mijn cursor. Dat is waar ik de tekening wil
zetten. Druk nu op ‘Insert Image’.

Dan komt er een code te staan nl. {mosimage}. Klik op images tab en je kan de
instelling en de image uitkiezen uit de lijst. Eerst moeten we echter onze joomla
logo nog uploaden.
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Zoals je hierboven kan zien, wordt het logo in de map STORIES bewaard! Niet
onbelangrijk.
Klik dan op joomla.jpg en volg de pijlen
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Image align laat je staan op NONE. Hieronder zie je dan het resultaat.

Kunnen we dat verbeteren ? Uiteraard.
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Dit is een veel beter resultaat. We hebben nu gekozen voor “align right”.
Onze eerste ‘professionele’ pagina is gemaakt.
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5 Het opbouwen van een menu
Nu we content hebben in een goede structuur moeten we nu deze content aan de
eindgebruikers (de bezoekers van je website) presenteren. Om ze toegang te
geven tot je content moet de gebruiker een menu te zien krijgen met opties
waaruit hij/zij kan kiezen. Een menu kun je zien als een collectie van knoppen die
bezoekers leiden naar je content items.
In Joomla! kun je meer dan één menu aanmaken, maar in deze snelstart gids
zullen we ons beperken tot het hoofdmenu, wat waarschijnlijk ook de plaats is
waar je de meeste menu items zult willen plaatsen. De manier waarop het menu
er uit ziet hangt af van de in gebruik zijnde template en/of de module die het
menu omvat - in het eenvoudigste geval is dit een serie van tekst links die leiden
naar je content; een meer complexe vorm staat meerder overlappende menu's en
submenu's (wat vereist dat de template designer een `client-side`
programmeertaal gebruikt zoals javascript).
De eenvoudigste (maar enigszins beperkte) vorm om een link naar een item toe te
voegen is om de laatste tab te gebruiken in de content item editor.
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Een alternatieve (en meer flexibele) vorm van het toevoegen van menu opties is
door gebruik te maken van de menu manager.
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Dit brengt je bij de menu manager van het main menu, welke er ongeveer
hetzelfde uitziet en werkt als de sectie en categorie managers, zoals je kunt zien
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Wanneer je er voor kiest om een menu item toe te voegen krijg je de menu
editor te zien, die enigszins onduidelijk kan zijn vanwege de vele opties. De
belangrijkste zijn aangegeven in de volgende figuur.

Het eerste woord vertelt ons HOE het op het scherm zal komen. Als Blog
of table.
Het tweede woord vertelt ons WAT we zullen zien op het scherm.

Als je nu klikt op ‘Next’ of op één van de links, zul je gepresenteerd worden met
een ander scherm waar je additionele informatie kunt plaatsen zoals de naam van
het menu, het content item waar naar gelinkt moet worden en of het in een nieuw
scherm moet worden geopend of niet. De exacte opties zullen afhangen van het
type menu dat je geselecteerd hebt in de eerste stap, maar figuur 19 laat je zien
wat de opties zijn als je hebt gekozen voor een directe link naar een content item.
We zullen bij wijze van oefening nog eens een menu aanmaken nl Quick Copy Bis.
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Je typt de naam in en kiest naar welk content item deze link moet verwijzen.
Als men klikt op de link, kan je kiezen of het in een nieuwe venster komt of niet.
De `Parent Item` dropdown box toont je een lijst van de bestaande menu items
en staat toe om een ander item als `ouder` aan te wijzen en het huidige item dus
als `kind` (of submenu item). Dit werkt alleen als je een template hebt met een
hiërarchisch menu systeem - dit is niet beschikbaar in alle templates. Het effect is
dat je sub-menu's ziet verschijnen wanneer de gebruiker op een `ouder` item
klikt.
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Tip: Nadat je een menu item opgeslagen hebt worden meer opties aan je
beschikbaar gesteld. Als je terug gaat naar het menu item zul je nu ook een
parameter sectie zien aan de rechterkant van het scherm met daarin verschillende
nieuwe opties, afhankelijk van het menu item dat je aangemaakt hebt. Deze
opties geven je de mogelijkheid de content (die getoond wordt na het klikken op
het menu item) te beïnvloeden. Als je je content pagina wil aanpassen en je kan
niet vinden hoe dan is de kans groot dat je hier een parameter vindt die voor
elkaar krijgt wat jij wilt.
Nu kun je de website gaan `voorbekijken` previewen. Je zult de nieuwe menu
optie die je net ingevoerd hebt zien staan.

We veranderen nog een klein detail om te demonstreren hoe adaptief Joomla wel
is. We editeren Quick Copy Bis.
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Klik eerst op HOME !!
Dan krijg het linkse menu. Klik daarna op Quick Copy dan krijg je het rechtse
menu.
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In je admin panel springt Quick Copy Bis in zodat je weet dat dit een submenu is!!
Verwijder nu Quick Copy Bis uit het menu !! Niet de tekst zelf !!

Samenvatting

















Blog - Artikel Categorie | Laat de intro's zien van een bepaalde artikels categorie
Blog - Artikel Categorie Archief | Laat de intro's zien van gearchiveerde artikels uit een
bepaalde categorie
Blog - Artikel Categorie
Blog - Artikel Sectie | Laat de intro's zien van een bepaalde artikels sectie
Blog - Artikel Sectie Archief | Laat de intro's zien van gearchiveerde artikels uit een
bepaalde sectie
Component | hiermee kun je een link naar een geïnstalleerde component in je menu
plaatsen, bijvoorbeeld naar een gastenboek
Lijst - Artikel Sectie | menulink naar een sectie, een lijst met categoriën wordt vervolgens
weergegeven
Link - Artikel | menulink naar een artikel
Link - Component item | menulink naar een onderdeel van een geïnstalleerde component
Link - Contactpersoon | menulink naar een ingevoerde contactpersoon in de component
Contacts
Link - Nieuwsfeed | menulink naar een nieuwsfeed (Componenten -> Nieuwsfeed)
Link - Statisch artikel | menulink naar een statisch artikel (Artikels -> Andere Managers ->
Statische artikels manager)
Link - URL | menulink naar een zelf in te voeren (externe) weblink
Scheiding / Placeholder | hiermee kun je menuitems van elkaar scheiden. Dit is geen
menulink
Tabel - Artikel Categorie | menulink naar een lijst van een bepaalde Artikels categorie
Tabel - Contact Categorie | menulink naar een lijst van een bepaalde Contants categorie
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Tabel - Nieuwsfeed Categorie | menulink naar een lijst van een bepaalde Nieuwsfeed
categorie
Tabel - Weblink Categorie | menulink naar een lijst van een bepaalde weblink categorie
Wrapper | hiermee kun je een andere website of html pagina laten zien in de mainbody van
je template
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6 Template
6.1

Introductie

Je webpagina zou er kunnen uitzien zoals hieronder. Het betekent alleen maar dat
je via HTML code je webpagina in cellen van een tabel giet. Elke cel kan een kleur
of een achtergrond krijgen. In deze cellen zet je dan vooraf afgesproken codes
waardoor Joomla weet wat er in die cel moet staan.
Je krijgt grote gehelen. En in die grote gehelen kunnen er dan weer
onderverdelingen zijn. Zoals beide tekeningen willen aantonen.
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Later hierover meer.

36

6.2

Bronnen voor templates

Er zijn vele site, die je website templates willen verkopen/geven. Maar er zijn er
maar enkele gespecialiseerde, die je een zip-file laten downloaden speciaal
geschreven voor mambo/joomla. Momenteel zijn de templates nog steeds
compatibel. Toch zeker als je versie 4.5.2 kiest. De templates daarvoor is op trial
en error basis.
www.joomlaforge.net
www.joomla-templates.com
www.zkaradza.masterspt.com
www.freemambo.com
www.joomlawebber.com
www.designformambo.com
www.mambosolutions.com
www.mamboforge.net
www.dezinedepot.com
www.joomlactive.com
www.mambohut.com
www.mambodesign.co.uk
www.joomlaya.com
www.templatehunter.com
www.joomlart.com
www.joomlashack.com
www.lady-beetle.com
www.pixelthemes.com
www.joomlaresource.com
www.joomlaos.de
www.joomladesigns.co.uk
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6.3

Het installeren van een template

Als je Joomla! voor jezelf aan het opzetten bent zal één van de eerste zaken waar
tegenaan loopt (na de installatie) de keuze voor het ontwerp van de website zijn.
Er zijn veel vrij verkrijgbare template beschikbaar voor Joomla! en het installeren
en toepassing van een nieuwe template is vrij simpel. Ook alle Mambo 4.5.2 en
eerdere templates zijn volledig compatible met Joomla! 1.0.
Joomla! templates worden over het algemeen geleverd in de vorm van een .zip
bestand (en soms in .tar.gz formaat)- wat een ingepakte folder is die de
benodigde informatie bevat om de bestanden op je server aan te maken. Om een
nieuwe template te installeren bewaar je de zipfile op je computer - ergens waar
je het makkelijk kan terugvinden. Roep onderstaand menu op.

We gaan een nieuwe template uploaden. In vorige hoofdstuk heb je beslist al
goede templates gevonden en gedownload. Klik op new.
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Verwijs vervolgens naar de zipfile op je pc, klik op ‘Upload File & Install’ om de
template te installeren zoals aangegeven in bovenstaande figuur.
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Door een template te installeren zal deze niet meteen toegepast worden op je
website. Het maakt het alleen beschikbaar. Je kan zo verschillende templates
installeren en je kan zelfs een verschillende template toewijzen aan verschillende
menu-items via assign. Tenzij je een hele goede reden hebt, denk ik dat 1
template voor de ganse site wel het beste is.
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Je hebt zelfs de mogelijkheid om de bezoekers van je website te laten kiezen
welke template ze gebruiken om je website te bekijken door te kiezen uit de door
jou geïnstalleerde opties door gebruik te maken van de 'template chooser' module.
Dat zal onze toepassing zijn van ons hoofdstuk.
Als je er voor kiest om de template toe te wijzen aan een bepaalde menu optie,
zul je een scherm krijgen met een lijst van menu opties waaruit je kan kiezen
wanneer je op de 'Assign' toolbar knop klikt. Selecteer de betreffende pagina en
klik op 'Save' om de template alleen aan die pagina toe te wijzen. Wanneer je voor
de default kiest zal een groen vinkje verschijnen naast de geselecteerde template,
en alle pagina's die niet toegewezen zijn zullen de standaard geselecteerde
template gebruiken.

41

6.4

Toepassing Template Chooser

Standaard heeft Joomla een Template Chooser. Hij staat alleen niet aan. We gaan
naar de module manager en daar klikken we op het rode kruisje achter template
chooser.

Nu bekijken we onze voorpagina nogmaals.
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Er zijn nog wel wat extraatjes voor diegenen onder ons die nog niet helemaal
tevreden zijn. De meeste zaken liggen voor de hand. Test uit.
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6.5

Hoe zelf templates aanpassen/maken.

Er bestaan bij mijn weten al twee manieren om thuis mambo te hosten zodat je
snel kan werken om je webpagina te zien zoals het echt zal zijn.
Uiteraard kan je een zip-template ook via Dreamweaver of andere editeren en kan
je zo het uiterlijk van je website aanpassen.
Een andere eenvoudige manieer is via Joomla zelf dit te doen. Het is alleen maar
haalbaar als dat maar kleine aanpassingen zijn. Vergeet dan ook niet de files, die
je online veranderd hebt ook offline beschikbaar te maken.

6.5.1

Toepassing achtergrondkleur veranderen

Via google en dan color kom je als eerste link, de onderstaande tegen.
http://www.colorschemer.com/online.html
We zoeken de kleur licht grijs om de achtergrondkleur aan te passen van de
standaard template van Joomla, Rhuk_solarflare_ii.
RGB oftewel RED GREEN BLUE zijn de kleurwaarden om een kleur te definiëren.
R : 230
G : 230
B : 230
Je kan het ook in hexidecimaal noteren en dan is het :
HEX : E6E6E6
Zie onderstaande tekening.
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Nu we dat weten, kunnen we terug naar onze site gaan om de achtergrond aan te
passen.
Stel eerst je template in van Rhuk_solarflare_ii als je dat nog niet had gedaan.

Helaas kent de standaard template een foutje. Men heeft twee maal de tag body
gedefinieerd. Tijdverlies voor de schrijver van dit document.
Volgende afbeelding laat de body van boven zien in de css file. Verder naar
beneden staat er nog één. De laatste beschrijving van de body is uiteraard de
juiste dus je kan blijven aanpassen in de eerste en je zal niets zien !!
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Hier mag je invullen wat je wilt. Dat zal nooit lukken. We moeten dus doorscrollen
tot we nog eens body zien.

Zoals je ziet, staat dit in hexadecimaal genoteerd. Dus we veranderen deze FFFFFF
in E6E6E6 en bewaren de css. Surf terug naar je site.
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6.5.2

Hoe ziet een template eruit ?

Hoewel het template layout bestand een PHP bestand is, is het voornamelijk
in HTML met een aantal kleine stukje PHP codes.Je hoeft geen PHP expert te zijn
om een lay-out bestand te maken. Alles wat je moet doen is, is het plaatsen van
de juiste stukjes code op de juiste plaats.
Onderstaand een voorbeeld van een standaard lay-out met drie kolommen:
1: <?php echo "<?xml version="1.0"?>";
2: /** ensure this file is being included by a parent file */
3: defined( '_VALID_MOS' ) or die( 'Direct Access to this location is not allowed.' );
4: ?>
5: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
6: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
7: <head>
8: <title><?php echo $mosConfig_sitename; ?></title>
9: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; <?php echo _ISO;
?>" />
10: <?php
11: if ($my->id) {
13: initEditor();
14: }
15: ?>
16: <?php mosShowHead(); ?>
17: <link href="<?php echo
$mosConfig_live_site;?>/templates/basic_template/css/template_css.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />
18: </head>
19: <body>
20: <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
21: <tr>
22:
<td colspan="3">
23:
<?php echo $mosConfig_sitename; ?>
24:
</td>
25: </tr>
26: <tr>
27:
<td colspan="3">
28:
<?php mosLoadModules ( 'top', 1 ); ?>
29:
</td>
30: </tr>
31: <tr>
32:
<td width="20%" valign="top">
33:
<?php mosLoadModules ( 'left' ); ?>
34:
</td>
35:
<td width="60%" valign="top">
36:
<?php mosMainBody(); ?>
37:
</td>
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38:
39:
40:
41
42:
43:
44:

<td width="20%" valign="top">
<?php mosLoadModules ( 'right' ); ?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

We gaan er even vanuit dat je op zijn minst enige basiskennis van HTML pagina's
hebt. Dat je weet wat de Header is of wat tabellen tag of body tags zijn.
regel 1:
definieërd het bestand als XML .
regel 3:
Voorkom direct toegang tot het bestand. het is belangrijk dat deze
regel in je templateheader staat.
regels 5-6: definieërd de xHTML standaards voor deze pagina.
regel 8:
geeft de naam van de website zoals je hebt staan in de configuration.
regel 9:
ISO is een code die aangeeft welke characterset er wordt gebruikt en
staat in het taalbestand waar het kan worden gewijzigd.
regels 10-15: $my->id is een script dat kijkt of iemand is ingelogd op de website.
wanneer iemand is ingelogd wordt de WYSIWYG editor geladen, niet noodzakelijk,
bij het weglaten van deze regel wordt de editor altijd geladen.
regel 16: Invoegen van een aantal metadata blokken, de inhoud kan je in je
administrator aanpassen.
regel 17: Laad de CSS stylesheet $mosConfig_live_site is een variable die
de absolute URL van de website bevat.
regel 23: Hier wordt de websitenaam getoond in een tabelcel die verdeeld is
over de drie kolommen.
regel 28: Dit laad de modules die zijn gepubliseerd met de positie "top" .Het
tweede argument, "1", geeft aan dat de modules horizontaal worden uitgelijnd.
regel 33: toont alle modules die gepubliseerd zijn met de positie "left". De
modules komen hier in de linker kolom .
regel 36: toont de componenten op deze plaats. Elk component heeft een eigen
URL, als voorbeeld, index.php?option=com_content, toont het Content
component.
regel 39: toont alle modules die gepubliseerd zijn met de positie "right". De
modules komen hier in de rechter kolom.
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6.5.3

Template bestandstructuur

Het templatesysteem van Mambo is makelijk en gebruikersvriendelijk. Templates
vind je in de map /templates. Het bepaalt de "look en feel" op de front-end. Dat is
wat je bezoeker te zien krijgt.
Onderstaand is de structuur van de mappen en bestanden
/templates
/naam_template
/css
template_css.css
/images
index.php
template_thumbnail.png
templateDetails.xml

Zoals je ziet staan er geen bestanden in de map /images, dit verschilt per
template. Hier zet je alle afbeeldingen in die van toepassing zijn op de template.
Betekenis van het overzicht
index.php
template_css.css
templateDetails.xml
template_thumbnail.png

is de layout van de template.
de css die in de template wordt gebruikt.
een metadata bestand in XML formaat met details
over de template
een kleine screenshot van de template, normaal
gesproken met de afmetingen 140px breed en 90px
hoog.

Het voorbeeld van daarstraks. Template jt_millenium_earth.zip.
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In de map css staan alle gegevens over hoe de site er moet uitzien. Definitie van
de tags.

In de map images staan alle tekeningen, die bij de index.php horen.
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6.6

Lokaal Joomla installeren voor template

Een mogelijkheid wordt geboden via de site http://jsas.joomlasolutions.com/.
Zij bieden kostenloos een programma aan waar je mambo op kan draaien.
Dit is niet alleen voor de webdesign mensen. Als je internetverbinding te traag is
en je kan lokaal sneller werken, waarom zou je gewoon de installatiestappen niet
doorlopen. Technisch is de installatie zeker niet.

51

Ik heb er voor jullie alle screenshots van de installatie bijgevoegd.
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Bij het opstarten zal hij Joomla extracten.

Start JSAS op en start Joomla.
Surf dan naar http://localhost:85/joomla/.
Daar staat je website.
Dus lokaal en poort 85 wordt hiervoor gebruikt.
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Wil je iets uittesten dan klik je op administrator. Login en paswoord zijn beiden
admin. Dan staat je website lokaal en je map waar de templates staan is op deze
pc op deze plaats.
C:\Program Files\JSAS\http_root\www\joomla\templates\js_thinking_jsas
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In de back-end wordt er ook een Apache server, MySQL en PHP gedraaid.
PHP :
Een taal die specifiek is toegesneden op het creëren van interactieve websites.
PHP wordt momenteel al op vele miljoenen websites gebruikt. Oorspronkelijk
heette het systeem 'Personal Home Page Tools'. Het werd in 1994 ontwikkeld door
Rasmus Lerdorf. Hij gebruikte deze oervorm van PHP om in de gaten te houden
hoeveel bezoekers naar zijn online-cv keken. PHP is vrij gemakkelijk te leren en is
ook als CGI parser in te zetten. PHP3 is een uitbreiding voor internet-servers die
het mogelijk maakt om snel en eenvoudig dynamische websites op Internet te
maken. Het is een scripttaal op de server; wat betekent dat de client die de
informatie vraagt nooit de eigenlijke scriptcode maar alleen de HTML-pagina krijgt.
PHP wordt door een groot aantal databases ondersteund.
http://www.php.net/
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MySQL :
MySQL is een op freeware gebaseerde relationele DBMS.
http://www.mysql.com/
Apache :
De meest gebruikte en gratis verspreide server voor websites. Oorspronkelijk op
de NCSA-daemon gebaseerd (afgeleid van 'a patchy server'). Als gratis freeware
biedt het een zeer hoge performance bij geringe resources-belasting. De platforms
waarop Apache kan worden geïnstalleerd zijn UNIX en 32-bits Windows.

http://www.apache.org/
Nu moet je nog met een htlm editor je template oproepen en bewaren om dan in
je browser te controleren of alles ok is.
Meer tutorials voor css en template :
http://www.absalom.biz/tutorials/Mambo_CSS_Tutorial.html
http://www.absalom.biz/tutorials/Mambo_Template_Tutorial.html
Wil je werken met Dreamweaver ?
http://www.mambosolutions.com/dw_tutorial/
Nog andere :
http://www.allmambo.com/index.php?o...&id=13&Itemid=2
Flash Menu’s
Als je een roll-over flash menu wil…
http://mamboforge.net/projects/swmenu/
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7 Banners
Ik had graag een beetje reclame gemaakt voor onze school. Er is een optie
voorzien.
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7.1

KDG promoten

Eerst en vooral moeten we de banner gaan halen van de officiële site. We surfen
naar www.kdg.be en rechterklikken op de banner en bewaren de banner als
kdg.bmp. Dat is de groene banner.
We surfen door tot we bij ons departement zijn van office management. Onze
banner ziet er zo uit.

En we bewaren deze als kdgom.bmp
Nu moeten we deze file uploaden zodat hij kan verschijnen op onze site.
We laten firefox open staan want we hebben straks nog de link nodig.
Verwijder eerst de huidige banners. We steunen uiteraard Joomla maar deze
banners vinden we niet kleurrijk genoeg om te laten staan.

We surfen naar

En we voegen een nieuwe client toe namelijk kdg. Je mag die andere
“open source matters” verwijderen.
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We voegen nu voor deze client ook een banner toe; zelfs twee banners.
We kiezen voor

Via de media manager kan je zien waar je de tekeningen zal uploaden.
Doe het even NIET volgens deze manier. Je kan ze dus ook uploaden in
deze directory.
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Maar we doen het via bannersmenu, manage banners en klikken op
nieuw.
Bovenaan rechts staat er upload hier gaan we de twee files uploaden.
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Waar zijn ze nu ? Je moet eerst uit dit scherm. Dit heeft te maken met
het feit dat dit scherm opgebouwd is met gegevens van het verleden.
Toen stonden deze twee er nog bij mij en de twee nieuwe heeft hij nog
niet opgeladen.
Oplossing is het terug opvragen van een banner en klikken op nieuw.

Nu gaan we het invullen zoals het hoort.

Doe nu hetzelfde voor de tweede afbeelding. De link naar office
management is http://www.kdg.be/main.aspx?c=*KDGHB&n=1243. We
moeten deze link wel van tijd tot tijd eens uitproberen. Als het
onderhoudsteam van KDG iets verandert, kan onze link verwijderd zijn en
dus waardeloos EN ergerlijk.
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Je kan aflezen hoeveel clicks er per banner zijn en hoeveel impressies.
Interessante info als je geld kan verdienen door iemand anders banner op
je website te zetten. Een sport voor vele websitebouwers.

De detaillisten onder ons zullen zien dat de banner niet mooi in het
midden staat. Daar kan je weinig aan doen via het cms want dat is lay-out
en dat staat geschreven in de html code van je template. Dit is een kleine
ingreep voor een kleine verbetering dus doen we het snel even.

Het grootste probleem is de html code interpreteren. Op een bepaald
moment zien we de woorden advertisement… Grote kans dat dit het is.
Dus we voegen zoals hieronder align=”center” m.a.w. centreer de
tekening in de cel van de tabel (horizontaal).
Our job is done. Bewaar je instelling en test het uit.
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Eventueel kan je ook onderstaande tekst invoegen, maar in dit geval zal
dit niets doen. Het zal de tekening verticaal gaan centreren binnen de cel.

7.2

Toepassing

Maak nu zelf een banner, via gegevens op www.kdg.be. Gebruik het programma
snagit om de tekening aan te passen zoals hieronder.

De rode pijl staat er om je attent te maken dat het “>” teken weggegomd moet
worden. Dan kan je het gebruiken als banner. De naam van de file wordt
offman.jpg en de link is de link naar de pdf van het curriculum. Just do it.
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8 Frontpage manager

De frontpage manager heeft niets te maken met het programma Frontpage. Het
heeft niets te maken met de titels van je artikel maar het heeft alles te maken met
nummers. Hierboven staat Welcome to Joomla als eerste. Dus deze tekst zal als
belangrijkste tekst prijken op je eerste pagina. De andere volgen in volgorde van
belangrijkheid.
Published of niet ?
Dus je eerste pagina (main body) bestaat uit items, die al dan niet deel uitmaken
van categorieën en secties. Je post er items op. Klik je published weg. Dan is het
artikel niet meer te zien op je eerste pagina.
Eigenlijk is de frontpage alleen maar deel van een blog. Dit is een manier om de
informatie te laten zien.
Ik geef jullie informatie van het net.
“One mistake I made was to assume that the front page manager had
something to do with the front page - it doesn't. Joomla has the object called
a "blog" and the center of the front page is one of these blogs.
The "blog" is a very unusual and powerful object once you understand it. By
default the first object in the blog is full width (one column) and the next 4 object
are 1/2 width (two column). After that - there are links to the next blog articles
and pages of clusters of more blog items.”
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This blog thing is totally customizable and if you want to actually use it as a blog
what you do is change the settings. You do this by going into the menus and
selecting the mainmenu. Then you configure it by changing the leading, intro, and
colums settings. I just put in 999 into leading to get a one column vertical blog.
A blog also points to a collection of content items. There are both sections and
categories that are collections. So a blog is associated with a list and you create
the list of the content as a section and then have a blog object pointing to the list
and put the blog object into the main menu and you have a new blog.”
Samenvatting :
“Whatever the first item in your main menu is - this item becomes your
front page. Once you understand this it eliminates a lot of confusion. If you
choose something for the first menu item other than the standard entry then the
"front page manager" is totally useless because what is says is on the front page
isn't - and what is on the front page isn't listed in the front page manager.”.

9 Modules, Components, and Mambots
Joomla is de keuze als CMS omdat er letterlijk honderden programmeurs,
schrijvers, docenten,… deze opensource cms groot maken.
Hij is dan ook ontworpen om vele modules, componenten en mambots in zich op
te nemen.
Wat is het verschil tussen modules, componenten en mambots ?
Modules zijn plug-ins, die er voor zorgen dat de informatie op je site worden
gezet op een bepaalde manier. Je ziet dat hier al onze menu’s staan. De module
voor de banners.( En in de componenten komt die dan nog eens terug)
Login form, template chooser dat we er extra bijgezet hebben. Deze modules kan
je activeren of deactiveren en je kan ze zetten op een bepaalde plaats.
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Componenten zijn toepassingen. Zij dragen toe aan de functionaliteit van Joomla
en vooral voor de administrator. Je zal dikwijls een module en een component
terugvinden na installatie van een module. Denk aan het voorbeeld van de
templates. Soms moet je ze apart installeren.

Mambots zijn kleine taakgerichte functies, die informatie onderscheppen
vooraleer de gebruiker het ziet en die vervormd. Bijvoorbeeld de code
{mosimage} wordt omgezet in een tekening. Mospagebreak zorgt voor je
paginatie. Normaal gesproken heb je een mambot veel minder nodig dan een
module of component. Deze aanpassingen strekken zich meestal uit over de ganse
site.
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10 Contactpagina

Je moet het maar weten maar eigenlijk is deze link ‘contact us” een link naar
components – contacts – Manage Contacts to create or edit contacts.
Ofwel kies je ervoor om alle contacten te laten zien ofwel kies je maar 1contact.
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We passen het aan zodat het een goed bruikbaar adres wordt.
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Dus provincie laten we maar leeg.
Resultaat zou moeten zijn :

Met andere woorden de velden, die je leeg laat, toont hij niet. Geen lege lijn of zo.
Prima!
Als de mensen je willen mailen, dan kan dit echter nog niet. Daarvoor moeten we
eerst nog het een en ander instellen.
We hebben nog geen image. Dus dat is je volgende taak. Zorg dat je een
‘paspoortachtige’ foto van jezelf hebt.

74

75

11 Mailen via Joomla
In het vorige hoofdstuk hebben we een contact aangemaakt. In de combinatie van
Joomla/Siteground moet je echter geen moeilijk technische data ingeven. Mailen
zal zo ook lukken maar we kunnen het alleen maar verfraaien door onze naam in
te geven.

Stel je hebt voor een andere hosting gekozen en die ondersteunt geen PHP mail
function. Dan moet je anders te werk.
www.siteground.com heeft de volgende instellingen. Je gaat naar je control panel
en zoekt het mail icon.
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Dan ken je technisch alle instellingen stel dat je ooit met een ander cms gaat
werken. Bij Joomla/Siteground staat alles goed ingesteld en zal je kunnen mailen
naar de mail van die contactpersoon. In dit geval mail je dus naar
erik.dubois@kdg.be.
Moet je het via smtp protocol doen dan vul je het later zo in. NU MOET DAT NIET
!
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12 Add-ons
Dit is waar de meeste ‘fun’ gebeurd. Je kan allerlei modules en componenten op
het net vinden, die je site weer een andere look of meer functionaliteit geven.
Waar vinden we zulke add-ons en welke zijn aan te raden
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13 Bookmarks
Het probleem, dat iedereen wel eens tegenkomt, is dat je de informatie wel ergens
bent tegengekomen op internet maar dat je niet meer weet welke website het nu
ook weer was en je kan je zoektocht opnieuw doen. Standaard vind je in de
modules ‘weblinks’ maar er bestaan programma’s die verder gaan.
We zullen eens zien op internet of er geen module of zo bestaat om de
bookmarks, te beheren en ook te beheersen.
Als je googled naar “joomla bookmarks” vind je deze link
http://www.tegdesign.ch/ of deze
http://mamboforge.net/frs/?group_id=85&release_id=4630
Dat is de link met momenteel het beste bookmark beheerssysteem.
Eerste opgave download het meest geschikte component voor onze omgeving.
Dan installeren van het component.

13.1

Installatie
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We hebben een nieuw component op uit te proberen.Op het eerste zicht heel
ingewikkeld. Het heeft dan ook het voordeel dat het volledig wil zijn.
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13.2

Categorieën

We bouwen zo een structuur op waar we de links kunnen ordenen. We doen
hetzelfde voor modules, componenten, mambots en tutorials.
Tutorials splitsen we dan nog eens op in tutorials css en tutorials administration en
tutorial templates etc… Maak er een goede gewoonte van als je een goede site
vindt waar je morgen weer naar toe wil surfen, dit even in te vullen op je website.
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13.3

Bookmarks

Nu gaan we ook een paar bookmarks aanmaken.
De eerst bookmark is er een naar

Waar kunnen we nu ons werk bewonderen ?
Nergens dus moeten we een link maken naar dit component. We hebben reeds
een oefening gemaakt in het main menu. Laat ons nu het topmenu even nemen.
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Daar hadden we graag bookmarks gehad.
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De eerste knop met ‘links’ moet dus nog weg. Het is uiteraard te overwegen
wanneer je de standaard weblinks gebruikt van joomla en wanneer deze ver
doorgedreven versie. Terug naar het menu en doe de eerste links weg.
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Als je wil, dat de gebruikers kunnen stemmen en ook meer info krijgen over deze
website, moet je er voor zorgen dat er iets in de omschrijving staat. Dan zal je dit
icoon zien en kan je ook stemmen. Wie mag stemmen, kun je ook weer instellen.
Momenteel kan iedereen het.

Zet je dit op detail dan zal je altijd kunnen stemmen ongeacht of er een
omschrijving achterstaat. Vergeet je het aan te vinken zonder omschrijving ga je
direct naar de website.
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13.4

Tips

Resultaat zal zijn

De eerste tekeningen zijn gemaakt. Zie hieronder het resultaat.
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14 Bijlage
14.1

Global Configuration

Global Configuration controls Mambo/Jooma's operational settings. Changes
made on this screen will update the configuration.php file. This file needs to be
writable in order for you to be able to edit your configuration.
To the right of the write status of configuration.php is a check box labeled "Make
unwritable after saving." Checking this box will change the file permissions of
configuration.php to unwritable once you have applied your changes. When your
site is configured, it is a good idea to make configuration.php unwritable for
security reasons.
Site Tab:
Site Offline - With this you can effectively switch on and off your web site 'Frontend'. Use this option if you are updating modules or data, and do not wish to have
your visitors view the site until you are finished. Remember to reset the "Site
offline" option to "No" once you're done.
Offline Message - When the Site Offline switch is in the ‘Yes’ position, this default
message will display on the 'Front-end' for your visitors to see. "This site is down
for maintenance. Please check back again soon."
You can change this text to whatever message you would like.
System Error Message - This message will display if the initial database connection
fails. You can type anything you like in this box. We suggest something friendly
and apologetic, stating that your site will be available again as soon as possible.
You can use standard HTML code in this box also, for instance, <br /> to return a
line. You might also consider adding an email address, so that your visitors can
contact your System Administrator or the Webmaster.
Site Name - This option allows you to set the content of the title bar for your site.
It can also be displayed in your template by inserting the following code statement
into your template file [Joomla_root/templates/template name/index.php] where
you wish your Site Name to appear:
%%<?php echo $_CONFIG->SITENAME; ?>%%
Show Unauthorised Links - With this option turned on, all visitors will see content
to which they would not otherwise have access, (that is, content given an Access
Level of 'Registered' or 'Special'). With this option off they will only see content
with an Access Level of 'Public'. The access level for Content is selected under the
Publishing tab in the Edit Content screen.
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Allow User Registration - This option allows you to globally set whether visitors to
your site can register for a user account. If the "Yes" radio button is chosen, the
Login Form will include the prompt “No account yet? Create one”. If the "No" radio
button is chosen, they will not be presented with an option to register.
Use New Account Activation - If the "Yes" radio button is chosen, an activation link
will be sent to user's e-mail address. Users can not login until he has clicked on
the activation link. If the "No" radio button is chosen, Users will be able to login
right away without activation.
Email New User Password - With this option set to 'Yes', the new user will receive
an email with a password generated by Mambo. If it is set to 'No', new Users will
select their own password.
Require Unique Email - Select whether you want to prevent registration with
duplicate e-mail addresses. In combination with user activation this option
prevents users to sign up several times using the same e-mail address.
Debug Site - This option allows you to view the error messages that are created by
your site's php installation. It can be a handy tool for debugging if you are having
problems and for reporting errors to your System Administrator or Web host. The
levels of error reporting can be set under the Global Configuration>Server tab,
and are as follows:
System Default, None, Simple and Maximum.
WYSIWYG Editor - Choose which of the installed Text Editors you want to use to
edit Content Items.
List Length - Choose a default length for lists in the Administrator (Back-end).
Please NOTE that if you have previously visited a page with a list, changing this
setting in Global Configuration will not be immediately visible. However, the
setting you specify will be honoured as a default upon your next login.
Favourites Site Icon - This sets the icon that appears in some browsers next to the
name and/or address of your site. By default this is the Mambo flower. If you
want another icon to show up, you must upload another icon to replace the
Mambo flower. Then type in the address of the image in this field.
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Locale Tab:
Language - Choose the default language used on your site. If it is another
language other than English, you must install the language files first using the
Installer menu in the Back-end.
Time Offset - This option sets the time offset in hours between your server
location and GMT (Greenwich Mean Time - UK). Select the offset time from the
dropdown menu.
Country Locale - Type the location of your Web site. For instance en_GB would be
the setting for the UK.
Content Tab:
Linked Titles - Select 'Yes', if you want the title of a content item to be hyperlinked. Select 'No', and a 'Read On...' link will appear below the introduction text.
Read More Link - Select "Show" to display the text "Read more" at the end of your
"Intro Text" of your content items.
Item Rating / Voting - This option allows the rating of content items. Choose
'Yes', and a 'Star Bar' will be shown on each content item, as well as a form for
submitting your rating. NOTE: The rating form is not shown for articles in 'Blog'
lists, and the Star Bar is only shown for those items with Intro text.
Author Names - Choose the radio button "Show", to allow the Author's name to be
shown when a Content Item is displayed.
Created Date and Time - Choose the radio button "Show", to allow the creation
date and time to be shown when a content item is displayed.
Modified Date and Time - Choose the radio button "Show", to allow the last
modified date and time to be shown when a content item is displayed.
Hits - Choose the radio button "Show", to display the number of hits an
article/content has had.
PDF Icon - Choose the radio button "Show", to show the PDF maker icon on
Content Items while viewing in the Front-end.
NOTE: This will not display at all if your media directory is not writable.
Print Icon - Choose the radio button "Show", to show the Printer Friendly Version
icon on Content Items while viewing in the Front-end.
Email Icon - Choose the radio button "Show", to show the Email Page to Friend
icon on Content Items while viewing in the Front-end.
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Icons - Choose the radio button "Show", when you want the hidden links to
Email/Print/PDF to be icons rather than text.
Table of Contents on multi-page items - Choose the radio button "Show", to show
the Table of Content navigation index boxes for multi-page Content Items. To
create page breaks in your Content Item, you must insert a page break Mambot,
{mospagebreak} using the editor where ever you want the page breakes to occur.
Back Button - Choose the radio button "Show", to allow you to show navigational
back buttons on each page to make it easier for users to navigate your site.
Content Item Navigation - Choose the radio button "Show", to publish 'Next' and
'Previous' links when viewing Content Items in a category or to change pages
within the same article.
Multi Lingual content support - This allows the site to utilise the MambelFish
component. The MambelFish component must be installed for this to work.
Database Tab:
Warning: These are very important settings. If your Mambo Web site has been
installed on your behalf do not alter these settings.
Hostname - Type 'localhost'. as this is the typical Host name
My SQL Username - Edit, if needed, the username to access your Mambo
database.
My SQL Password - Edit, if needed, the password to access your Mambo database.
My SQL Database - Edit, if needed, the name of the database your Mambo
installation uses.
My SQL Database Prefix -Edit, if needed, the prefix used for records in your
Mambo database. Typically “mos_" by default.
Warning: DO NOT CHANGE UNLESS YOU HAVE A DATABASE BUILT USING
TABLES WITH THE PREFIX YOU ARE SETTING!!
Server Tab:
These items are predefined during the installation and are not configurable
through this tab.
Absolute Path - This is the directory information used by Mambo on the server
that orientates it to it's surrounding system.
Live Site - This is the absolute URL (web address) for your installation of Mambo.
Secret Word - This is the unique word for every Mambo installation. It is used for
security functions.
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GZIP Page Compression - Choose the radio button "Yes", to allow your web server
to send compressed data, if supported by the server, to the client web browser.
This could significantly decrease the load time of your site for your visitors.
Login Session Lifetime - Type the number of seconds the Administration session
should be allowed to stay live before automatic logout occurs. After automatic
logout, the Administrator will be required to login again using the correct
username and password.
NOTE: If you are editing a Content Item, but have not saved your work, within
the number of seconds choosen, you will be logged out automatically .
Error Reporting - If this option is enabled under the Site tab, then using the drop
down box, select the level or reporting required.
Options are System Default, None, Simple and Maximum.
System Default - This turns Error reporting to the system default according to
php.ini on the server.
None - This turns off error reporting.
Simple - This turns error reporting to simple options using the following options:
error_reporting (E_ERROR|E_WARNING|E_PARSE)
Maximum - This turns error reporting to the Maximum level using the following
options: error_reporting (E_ALL)
File Creation - By default, files created by the installation of components, modules
and mambots inherit the server default permissions. By choosing "CHMOD new
files", you can over-ride the server permissions.
Directory Creation - As with files, new directories will by default inherit the server
default permissions. Choose "CHMOD new directories" to over- ride the server
permissions.
Metadata Tab:
Global Site Meta Description - Type a description of your web site used to assist
Search Engines. You may want to limit your description to maybe twenty words or
so, depending on the Search Engine you are targeting. Make it concise and
pertinent to your site's contents. You can include some of your keywords and key
phrases here too. As some search engines read more than 20 words you can add
one or two sentences. Make sure that the most important part of your description
is in the first 20 words.
Global Site Meta Keywords - The optimal number of characters for a keyword
description is said to be between 300 and 500. Do not repeat words too often and
either separate your keywords with a comma or a space, or group two or three
words together. 'Mambo Open Source' would be an example of this.
Show Title Meta Tag - Shows the Title meta tag in the source code when viewing
content.
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Show Author Meta Tag - Shows the Authors meta tag in the source code when
viewing content.
NOTE: The Description and Keyword Meta tags will have a bearing on how Search
Engines will index your site. Some Search Engines completely ignore Metadata
altogether. You should do some research on Search Engine Optimization if high
rankings and Search Engine traffic are important to you.
Mail Tab:
Mailer - Choose which mailer you wish to use: PHP mail function, Sendmail or
SMTP Server.
Mail From - Choose which email address will show as the sender.
From Name - Choose what name will show as the sender.
Sendmail Path - This is the directory of the Mail server
SMTP Auth - Choose "Yes" if SMTP Authentication is required by your host.
SMTP User - If authentication is required and set above, type your username.
SMTP Pass - If authentication is required and set above, type your password.
SMTP Host - This is usually set as localhost, but you may need to check this with
your host.
Cache Tab:
Caching - Choose "Yes" to allow for caching of certain elements within Mambo.
This will generally improve the performance of your site.
Cache Folder - This is the folder or directory to store the cache files. This must be
writable for this caching to be successfully implemented. Contact your Web Master
if you have any difficulties.
Cache Time - Edit the maximum length of time, in seconds, for a cache file to be
stored before it is refreshed.
Statistics Tab:
Statistics - Choose 'Yes', to allow the browser and visitor domain statistics to be
collected on the basis of settings in the Content Tab. If this is set to 'No', the
browser and visitor statistics will not be collected. If your site experiences a slight
'delay' the first time a user visits the site you should set this to 'No'.
Log Content Hits by Date - Choose "Yes" to enable logging of the hits on Content
Items, on a daily basis. There are currently no in-built analysis routines, to
complement this logging feature.
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Warning: This will tend to collect masses of data over time. Be sure that your
server space has the space to store this information.
Log Search Strings - Choose "Yes" to enable logging of the search text, entered by
a user. Such logging facilitates the 'tuning' of your web site, giving you an insight
into how your visitors are trying to find the information they seek. Analysis
reporting is provided under Site->Statistics->Search Text.
SEO Tab:
Search Engine Friendly URLs: This changes the way site links are presented and
optimises them so that search engines can access more of your site. This option is
ONLY available to sites hosted on Apache servers. Choose 'Yes' to enable Mambo
to output friendly URLs rather than normal database generated URLs. If you use
this option you must rename your htaccess.txt file to .htaccess.
Dynamic Page Titles - Choose "Yes" to set the page titles (that appear at the top
of a viewers browser) to be the same as the page title they are viewing. Again this
helps search engines.
NOTE: You must 'Save' your changes once you have finished, using the 'Save'
icon in the tool bar.
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• Clean URLs: 404sef
• Nice user registration and management: Community Builder (written by
mambojoe)
• Downloads management: DOCMan (Remository seems also good)
• Newsletters: YaNC (although simpler ones exist also)
• Automatic site-mapping: SiteMap
• Nice forms: easy forms: Art*Forms, complex forms: FacileForms
• bulletin board: easy and best integrated: SimpleBoard (for more heavy duty
traffic: Simple Machines Forum and phpBB are becoming better integrated with
Joomla currently. vBulletin seems not easy to configure and integrate but
powerful, it runs also this site).
• E-commerce: phpShop or mosCommerce : integration of later moves fast
now, making it soon a good choice
• Events management and sheduling on calendars: Events Calendar.
• Drop-down menus with images & more: SWMenu. http://www.swonline.biz/
• Insert multimedia objects like video, audio & more: MosMedia. http://www.agsolutions.net/content/view/23/45/

• Private messaging:MyPMS open-source
• MultiLingual support: MambelFish and future Joomla.
• Photos galleries: good question... candidates are: RSgallery, Menalto Gallery 2
(seems best, joomla integration on its way), zOOm (nice integration, but no news
on dev.&debugging?).
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