Av Knut Halmrast
JOOMLA

Joomla! er, ved siden av Wordpress, et av verdens mest brukte webdesign-verktøy. Det er
imidlertid ikke et tradisjonelt ”program” slik som Word, Dreamweaver eller InDesign.
Joomla! er utviklet i fellesskap av folk som er interessert og som har behov for et slikt
verktøy. Derfor er det ingen som ”eier det”, og derfor betaler du ingenting for å bruke det
(open source).
Joomla! legger man i sin helhet hos sin Web-host, der hvor selve websiden ligger.
Program og webside ligger derfor lagret på samme sted (også kalt et CMS-system).
Fordelene med å ha hele programmet liggende hos sin web-host, kan være flere: Man er
ikke avhengig av en enkelt PC for å programmere, Ulempene kan bl.a. være at man er
avhengig av nettilgang når man skal utvikle nettsiden.
Siden programmet er gratis er det ingen som er ansvarlige for å drive en aktiv
support. Joomla! har imidlertid et godt utbygd nett av Usergroups, hvor det er fullt mulig å
få fornuftige svar på det man lurer på.
Joomla! er en funksjonell, oversiktlig grunnstamme (en Core) som lar seg bygge ut i
alle mulige retninger. Det finnes en mengde funksjonstillegg / ”Extensions” som er billige,
eller gratis, til bruk for en hver funksjon. Se til slutt i manualen.
Selve basisen i oppbyggingen av en Jooma-webside er følgende:
1) Kategorier som sorterer ulikt innhold.
2) Artikler: Selve innholdet som du kan se på en webside (tekst/bilder, etc.) befinner
seg i artikler. Artiklene sorterer man først i ulike kategorier. Så kan de ulike
artiklene plasseres på ulike sider som man kan velge via menyer.
3) Meny: På en menylinje befinner det seg ord som man ”klikker på” og som linker
til de ulike sidene der informasjonen i de respektive artiklene befinner seg.
Du kan også ta en titt på:
http://www.joomlaeksperten.com
http://www.siteground.com/tutorials/joomla
http://www.buildajoomlawebsite.com
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Installer Joomla:
Det forutsettes at du har lastet opp Joomla! Til ditt domene. Om ikke, se nederst i dette
dokumentet (sd. ca. 42- 45).
Gå til forsiden på webstedet (ditt domene). Da kommer du til disse sidene:

LVS: My SQL-info som skal stå under Database:
Brukernavn: (evt. ditt akershus brukernavn, på formen grst2904)
Passord: (evt. det database-passordet du laget selv på elevwebsiden).
Databasenavn: (evt. ditt akershus brukernavn, på formen grst2904)– Neste
Fyll ut:
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Slett installasjonsmappen,
Enten fra nettsiden ->
eller fra Cyberduck ->

Brukernavn: xxxxxx
Passord: (xxxxxx)
Når man nå søker på xxxxx.no, kommer
man til installasjonssiden for joomla:
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BEGREPER
CMS: Content management system: Software som befinner seg på web-serveren og ikke på
maskinen. Joomla er et CMS-system. En web-applikasjon. Software som kjører på serveren.
Sidene blir laget og lagret på serveren.
CSS: Et språk som brukes til å definere utseende på filer skrevet i HTML eller XML.
CSS skal definere oppsett, farger og annen stil-informasjon.
Static webside: er det motsatte av et CMS-system. Eks. Dreamweaver. Sidene lages på
maskinen og ikke på server.
Bootstrap: Et rammeverk. En samling verktøy som inneholder HTML og CSS-baserte designmaler for typografi, former, knapper, navigasjon, osv. Bootstrap er et eget ”open source
framework” og er uavhengig av Joomla, men Joomla har valgt å implementere det i sin
kjerne (core) som grunnlag for utseendet i sine Templates.
Protostar: er designmalen som Joomla! har som default (utgangspunkt). Man kan forandre
dette, eller kjøpe/skaffe andre design-maler som gjør at Joomla! kan se helt annerledes ut.
Breadcroumb: ”Sti med brødsmuler”, som i Hans og Grethe. Referer her til en spesiell liten
modul med små fonter som kan vises på ulike steder på siden, eller fjernes.
Tiny MCE: Tekst og innholds-editoren som blir brukt når man skal lage en artikkel i Joomla!.
Slik som Ribbon-feltet i Word:

Denne editoren kan byttes ut, feks. med en JCE –editor.
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JOOMLA! OG WEB-GRENSESNITT:
Software-servers eller web-host: Stedet der websiden ligger. ”Skal serve web-sider”.
Kompatible med Joomla: Apache, IIs,
Php: Databasen og serveren kan ikke snakke sammen direkte. De trenger en oversetter, et
programeringsspråk. ”Middelware” mellom server og database.
Andre programeringsspråk: ASP, .NET, Cold fusion, Java, Perl.
Database: Samling organisert informasjon.
Joomla bruker databasetypen My SQL. Det er best for extensions/tillegg.
Andre databsetyper: MS-SQL, Oracle
Databasen får en henvendelse fra Php. Databasen sender tilbake til Php, oversetter til html
og sender videre.
For å kjøre Joomla må man ha en webserver m Apache, IIS, programeringsspråk: Php og
database: MySQL. AMP(PC), eller MAMP (Mac).
Hos web-host: Viktig å sjekke Technical requierment for Php 5.3.1 og MySQL 5.1 i Joomla
3.2. på Joomlas hjemmesider.
Breakpoints: Designet på siden forandrer seg etter hvert som man krymper eller forstørrer
siden. Man kommer til punkter (breakpoints) hvor designet forandrer seg, ettersom hvor
mye plass siden har til rådighet.
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BRUKERNAVN OG PASSORD
1) Brukernavn og passordopplysninger
Finnes under:
Control Panel
Om du ikke får opp System-menyen, klikk
på Joomla!-stjernen først.

User Manager

Super User
Brukeren som har tilgang til alt. Dvs: Er det
du som har installert og etablert siden, er
det antagelig du som er Super User.
Her kan du skrive inn brukernavn, passord,
epost, osv.

Joomla! kan ha mange ulike brukere med ulik tilgang. Mer info om dette finnes under
User Manager m. Undermenyer.
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LAGE WEBSIDEN
Det er to måter å komme til materialet i en Joomla-side:
Frontend: Slik du ser en vanlig webside. Her kan du ikke gjøre noen forandringer.
Backend: Programmeringsdelen, dvs. bak passordet. Du må hit for å programmere.
Login
Gå til back-end-innloggings-siden:
Din nettside-adresse/administrator.
(dvs. xxxxxxx.no/administrator).
(Alternativt: Under det røde avlange bildet
er det en grå strek. Når du tar pila på
venstre side på denne linjen, dukker det
opp en blyant og et ark. Trykk på den for å
komme til ”Back end of Joomla”).
Etter innlogging kommer man til
Control panel. Utgangspunktet for
programmering.
Det kan være en ide å ha to faner (vinduer) oppe samtidig når du jobber. En med den
publiserte nettsiden (frontend) og en med programmeringsdelen (backend). Når du har gjort
forandringer i backend, kan du oppdatere frontend med følgende knapp:
, og du vil se
hvordan siden er blitt seende ut.
Om du er i backend og du ønsker å lage en fane/vindu til, trykk nederst i venstre hjørne på
, eller trykk på websidens navn øverst til høyre, og en ny fane dukker opp.

8

SYSTEM-MENYEN
2) Control panel
Her finner man Joomla´s hoved – meny –
oversikten, dvs. alle Managerene + annet
nyttig.
Det finnes også en oversikt over treff på
de mest besøkte sidene.
Det finnes to måter å komme til innholdet:
1) Via listen nedover på venstre side
2) Via hengemenyene på øverste linje.
For å kunne velge disse, kan det hende du
først er nødt til å trykke på Joomla!merket øverst til venstre.

Global configuration:

Her er det generelle innstillinger for web-siden.
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Publisering av websiden:
Site-fanen:
Global configuration > Site offline , Yes /
no.
Viktige settinger her:
Default editor > Tiny MCE,
Search Engine Friendly URLs > Yes.
Include Site name in Page Titles > After.
Save (henv. til det som står i søkefeltet)
Sette inn søkeord for hele nettsiden:
Site Meta Description: Liten tekst som
vises på alle sidene. Nøkkelord for
søkemotorer
Site Meta Keywords: Stikkord som leses av
søkemotorer.
Show Joomla version: Yes / no

Systemfanen:
Session settings > Session Lifetime:
Hvor lag dvaletid før utlogging fra Backend
av Joomla?
Serverfanen:
Mail settings

Permissions / Text Filters-fanene: Hva
slags tilgang har de ulike brukerne?
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Mediamanager
Her kan man legge bilder, PDF-filer, m.m.
klar til bruk.
Laste opp bilder/media:
Content > Media manager. Her finnes det
noen mapper hvor man kan lagre
materiale.
Man kan lage nye mapper:
Create new folder> Trykk, skriv navn, osv
Laste opp: Uppload, (grønn i venstre
hjørne) osv. Sørg for:
1) System i mappene,
2) Ferdigredigerte bilder (ca 300 kb)
3) Filnavn uten mellomrom
Under Options helt til høyre kan man bl.a.
velge filformater som det skal være mulig
å laste opp, samt sette max-størrelse for
filer som skal kunne lastes opp.
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CATEGORY, ARTICLE, MENU
Innhold sorteres i følgende system: C. A. M.
Category lage´s først, så Article, og til slutt Menu.
Innhold finnes i Articles, som legges i en Category.
Menyene består av stikkord man kan klikke på, for så å videresendes til en side som består
av artikler. Categories hjelper til å sortere innhold.
3) Category:

Lag category´s for de ulike undersidene.

System> Control panel > Category
manager. Lage ny: New i venstre hjørne.
Skriv inn ønsket navn
Lage en category som en under-category
til en annen category: På høyre side:
Parent, velg hvilken kategori den skal ligge
under. (Parent – Children)
Delete en category:
Marker ønsket category (hake),
Trykk Trash(ed),
Så: Search tools > Filters Select status
>Trashed > Marker, Empty trash

For å komme tilbake til categoryoversikten, velg Select status.
Save, evt. Save & close, eller New.
Unngå bruk av bakoverpila i din web-browser når du programmerer. Det forstår ikke Joomla!
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ARTICLE
4) Article-manger: Oversikt

Legg inn ønsket informasjon (tekst / bilder, etc.) i ulike Articles

De artiklene som har hake ved seg er publiserte.

Eksempel på en Article med bilde og litt tekst
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Content > Article manager
Lage ny artikkel: Grønn ”New”-knapp i
venstre hjørne.
Skriv tittel,
I et felt på høyre side velger man hvilken
Category artikkelen skal ligge under
Formatere/skrive tekst, osv. i artikler:
Klikk på ønsket artikkel i
artikkeloverskriften og rediger.
Overskrifter i teksten skrives uten
linjeavstand.
Kopiere inn tekst fra f.eks. Word: Trykk
Paste as Plain text. Ta evt. bort Linebreaks
m.m.
Ikke bruk understrek i vanlig tekst, fordi
det betyr Link.
Ved å trykke Toggle editor, utelater man
EMCE-editoren.
Hente inn flere verktøy:
Extensions-meny > Pluginmanager > Editor
Tiny MCE > Plug in: Functionality
forandres til Extended.

Sette inn link´er:
Marker ønsket område i teksten:
Trykk på rullegardinmenyen ”Insert”.
Insert link (ktrl K)
Skriv inn.
Velg om linkesiden skal komme i ny fane
(Target). Save and close.

Linke til intern artikkel: Marker teksten hvor linken skal være. Trykk på Article-knappen
under editor-vinduet, til venstre. Velg artikkel som det skal linkes til. Save.
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Sette inn Tabell:
Til venstre blant verktøyene.

Sette inn bilder i en Article:
Klikk på ønsket artikkel på vanlig vis:
(Content > Article manager).
Marker hvor i artikkelen du vil ha toppen
av bildet. Klikk på Image-knappen på
undersiden av boksen. Mediamanager vinduet dukker opp. Velg bilde.

Bildetekst (Caption): Marker plassering i
Editor-vinduet. Hent et bilde ved å trykke
på Image button under Editor-vinduet.
Skriv tekst i Caption-feltet. I Caption-class feltet velger du høyre/senter/venstreplassering av teksten. I dette feltet kan du
også velge:
Image float: plassering av bildet,
høyre/senter/venstre.
For å få luft rundt bildet: Marker bildet,
klikk Insert/edit image (rett under
Paragraph) > Advanced. Skriv
Image Descriptions leses av søkemotorer
rundt om.
Read More: Kanskje det blir for mye å ha
all teksten synbar på siden. Legg da inn en
Read More –knapp: Lag et avsnitt mellom
a) tekst som skal synes hele tiden, b) og
den som skal komme etter å ha trykket
”read more”. Klikk ønsket sted i artikkelen
hvor man ønsker delingen. Klikk på ”read
more”-knappen og en rød bølgestrek
kommer inn i teksten. Denne røde streken
deler mellom vanlig og readmore-tekst
Save and close.
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5) Lage home-siden:
Featured Article kommer på Home-siden.
Content> Article manager> New.
Velg Uncategorized på høyre side.
Skriv overskrift for siden, og brødtekst.
Velg Featured article ved å klikke Yes
Save and close.
I Artikeloversikten ser man en stjerne ved
denne Artikkelen. Det betyr Featured
article.

Publisering av artikler:
Gå til Article manager. En hake ved
Artikkelen betyr at den er publisert. Klikk
en gang til og et rødt kryss kommer frem:
Ikke publisert.
Sette inn flere Article´s under hverandre:
Velg ønsket Article og gi den en kategori
Menu > New menu item > Menu item type >
Articles Category blog.
Søppel:
For å kaste en artikkel: I oversikten over
Articles eller Categorys:
Marker artikkelen og velg ”Trash(ed)”
øverst på siden.
Om man ønsker å hente fra søpla: Trykk
på boksen ”Search tools”. Select status >
Trash. For å få den ut av søpla: Marker og
trykk Check in.
For å tømme søpla (ikke reversibelt):
Select status – feltet. Marker (hake i boks)
og trykk Empty trash.
For å komme tilbake til Artikkeloversikten, trykk: Select status.

16

MENU
Man kan lage flere menyer på en side. De to mest vanlige er imidlertid: En som ligger
vannrett over siden (main menu), og en som befinner seg nederst på siden (footer-menu),
hvor det for eksempel kan være innloggingsmulighet, m.m.
Ordene i menu-linjen linker til artikler.
Menu
Lage nytt element i menyen:
Menus – Main menu > New
Menu title: Skriv navn som skal stå i
menyen
Menu item Type : Trykk select, blått felt >
Article > Single article

Select article
Menu location: Main menu.
Save and close
For å fjerne elementer fra menylinjen: Status-kolonnen, ta bort haken.
Lage undermenyer:
Som over, men I boksen ”Parent item
(default Menu Item Root), velger man
hvilket nivå den skal ligge under.

Save and new
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Footer menu med Login-boks:
Menus > Menu manager. Her lages
tilleggsmenyer
New
Title: Footer menu, Menutype:
footermenu
Save and close
Da kommer du tilbake til
Menu Manager > Menus.
For å kunne bestemme hvor på siden
menyen skal vises, må man legge til en
Module (i feltet på høyre side)
Hide title (høyre side)
Position: Protostar > Footerposition

Save and close

Foreløpig er det ikke noe innhold.
Legge inn login-link som skal vises nederst
på siden: Menus > Footer menu

New
Lag Login-knapp:
Menu item type Select >
Users manager >Login form
Title: Login
Save and close
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Home-link på footer-menyen:
Lag en Alias for Hjem på footermenyen:
Menus > Footermenu > New
Menu Title : Home
Menu Item Type: Systemlinks >
Menu Item Alias

Menu Item: Home
Save and close.

Re-organisere rekkefølgen på linkene:
Menus > Menu manager > Menu items:
Dra i de tre svarte prikkene til venstre for
tittelen og flytt opp/ned..
Om prikkene er grå: klikk på de små
trekantene over dem.
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Lage menylinjen vannrett øverst på siden:
Extensions > Module manager.
Trykk på modulen Main menu.
På høyre side: Posisjon 7 skal forandres til
Navigation (Position -1)

Velg modul, for eksempel Main menu.
Advanced
Menu class suffix: mellomrom nav-pills
(viktig med mellomrom først), Save

Lage en vannrett menylinje:
(bygd inn i Bootstrap)
Extensons > Module manager >
Modules>Advanced:
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Forandre utseende på menu-linjen:
Module Manager Advanced,
Skriv nav-tabs istedenfor nav-pills.
Lage Dropdown-menyer på hovedmenyen
Extensions > Module manager

Velg Main Menu.
Under Module-fanen ligger Show submenu items:
Yes. Save.
Skjult meny (hidden menu):
Linke til en artikkel som ikke er i en meny.
Lag en ny menu:
Menu manager > New
Title: Hidden menu – ikke slett!!
Menu type: hiddenmenu
Description: ikke slett!!
Save and close
Menus > hidden menus
New (grønn knapp)
Skriv tittel Artikkel > Singel artikkel >
velg riktig artikkel.
Hvis du nå ser i Menu Manager ser du at
det ikke står noe i feltet Linked Modules.
Gå så til Article manager og marker ønsket
område i teksten.
Klikk så på Article-knappen til venstre
under edit-feltet.
Velg artikkelen det skal linkes til
Save and close
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Legge inn en blog:
Menus – Main menu
New, grønn
Menu item Type: Select, Article, Category
blog
Choose a category. Menu title, Save
Layout Blog:
Menus – Main menu
Gå til Blog
Advanced options-meny
Press releases:
Category list.
Før du logger ut:
Gå til Global Check-in
for å sjekke at alt er i orden.
System > Global check-in
Sett kryss v. Database Table
Kryss av Check-in øverst til venstre
Ved å gjøre dette, ”løser du opp” alle
hengelåser, osv.

Page breaks med overskrift: Dele opp og formatere lange Artikler. 5,1
Finn frem ønsket Article. Markér stedet i teksten hvor pagebreak´et skal være.
Trykk på Page Break – knappen under tekst-editoren. Skriv kapittel-tittelen i begge felt i
vinduet som dukker opp. En prikket linje dukker opp i teksten.
Save and close
Så: Extension > Plug in manager > Content Pagebreak. Her kan du velge en del ting, bla.
Presentation Style. Prøv Tabs og Sliders og se i Frontend.
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LEGGE INN PDF´ER OG YOUTUBE-LINKER
6) Legg til er PDF – link til en artikkel
Dvs. legge inn en nedlastbar PDF i en artikkel
Last opp dokumentet til Joomla!:
(omtrent som å laste opp bilder)
a) Mediamanager > Lag ny mappe med
navnet: ”PDF”. Åpne mappen.
Last opp ønsket PDF-dokument fra din disk
til denne mappen. Sørg for at disse
dokumentene ikke er større enn
nødvendig.
Kopier URL´en som vises på venstre side,
etter ”Uppload complete:” (/PDF/Opplasttest.pdf).
Plassere PDF´en i artikkelen:
b) Article manager > velg artikkelen hvor
du ønsker å sette inn PDF´en.
Skriv inn i artikkelen på ønsket sted noe
sånt som: ”Her kan du trykke for å laste
ned PDF”, el. Marker denne teksten,
Trykk på ”kjedetegnet” (som er rett under
View-menyen i tiny MCE). Skriv inn
adressen til mappen som PDF´en ligger i +
kopier inn linken, i URL-vinduet, slik:
images/PDF/Opplast-test.pdf (eller hva nå
navnet på PDF-en din måtte være).
Target: Åpne i nytt vindu. OK . Save &
close.
Sjekk at linken virker i Joomla frontend
etter å ha oppdatert siden.
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Adding a Youtube-video to an article:
Først: Gjøre klar Joomla for å kunne legge
inn youtube-linker:
System> Global configuration
Text filters.
I ”Super user”-feltet: No filtering
Extensions > Plugins > Editor Tiny MCE >
Prohibited elements.
Ta bort ”iframe”.

Så: Finn aktuell video på Youtube.
Trykk Del/Share, Embed /Innbygg
Kopier koden
I Joomla:
Content> Article manager > Article
Velg riktig Article og ønsket plassering
Toggle Editor (Nederst t.h. under bilde og
tekst)
Velg ønsket plassering, trykk return
Paste inn koden
Save and Close
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PLASSERING AV TEKST OG OVERSKRIFTER PÅ SIDEN
7) Rense opp i utseendet på sidene. (Ta bort overskrifter, osv.):
Globaly, dvs. innstillinger for alle sider:
Content>Article manager
Articles
Options ( til høyre)

Av/på-side dukker opp:
Show title : Show/Hide

Linked titles: No, osv
Under finner du mange valg for visning.
Bl.a. kan du sette Show category, Link
Category, Show author, Show navigation,
Show print icon, Show Email icon og Hits
til Off.
Editere og flytte underoverskrifter:
Forskjellen på Article title,
Page heading, og browser page titles:
Article Title: Navnet på artikkelen
(på vanlig måte)
Browserpage title: Menu manager > Velg
ønsket meny-item > Page display.
Vises over websidsidens søkerfelt.
Page Heading: Vises med store fonter over
Article title. (Behøver ikke å være på).
Page heading: Menus > Menu-item > Page
display
Slik blir plasseringen på siden i praksis:
Save
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Forandre overskriften til nettstedet:
Extensions > Template manager > Protostar > Advanced > Title
Plassering av elementer på siden:
For å se de ulike posisjonene på siden:
Extensions> Template manager>
Options (på høyre side) >
Preview Module positions.
Save & close
Ved Protostar-merket er det et øye. Klikk
på øyet. Alt med rød tekst viser de ulike
posisjonene, som vist under:

Fjerne Home-overskriften:
Menus > Main menu

Klikk på Home-link
Page Display
Show Page heading: No
Save & close
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SØKEMODUL, KONTAKTSKJEMA OG LOGIN´BOKS
Eksempler på moduler: Login-form, navigationbar, breadcroumbs, søkemodul, osv. Se
under Extensions > Module manager.
8 Søkermodul / Search box:
Extensions > Module manager >

New
Her er alle de ulike modulene som kan
insertes fra Joomla.

Velg Search (fordi Smart search søker ikke
i tilleggene).
Title: Search (hide)
Position: Protostar > Position 0

Skjul eller vis tittlelen
Button text: Go!
Ta bort Login form: (på høyre side)
Extension > Module manager
Velg status i feltet med haken.
Lage kolonne med mini-artikkel på høyre side (testimonial)
Extensions > Module manager > Custom HTML
Klikk på, Tittel
Position: Right position 7
Module: Protostar Skriv tekst.
Bakgrunnsbilde: Options
Menu assignment: Velg hvilken av sidene som skal ha denne kolonnen.
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Facebook og Twitter-linker (custom HTML
module):
En Custom HTML module er en liten
”artikkel” eller container hvor du kan
legge tekst, bilder, HTML, osv. Den kan
plasseres i Module-position. Her skal vi
legge inn Facebook og Twitter-linker.
Opprette: Extensions > Module manager
New > Custom HTML
Tittel
Legg inn Images, dvs Facebook og Twitterlogoene som bilder/PDF´s ved å trykke på
Images under Images-knappen under
editor-vinduet.
Finn frem Facebook-URL´en.
Markér Facebook-logoen.
Trykk på Link-tegnet under Formatknappen i Tiny MCE.
Paste inn URL´en.
Target New Window.
Gjør det samme for Twitter.
Du kan velge om tittelen skal synes.
Velg posisjon ved å trykke på Positionknappen på høyre side. Velg posisjonene
under riktig template (Protostar?)
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Nyhets-flash-module:
Er en liten nyhets-modul som kan plasseres på mange ulike steder.
Extensions > Module manager.
Add new Module > Article Newsflash
Skriv tittel
Velg fra hvilken kategori innholdet skal hentes.
Order Results: velg i så fall Random.
Der må det i så fall finnes noe innhold, f.eks. testimonials.
Gjør innstillinger i feltene under.
Velg om du skal ha Read more – link.
Velg posisjon på høyre side.
Vise en News-flash-module i en artikkel/
Lage en Modul-posisjon i en artikkel:
Lag/hent frem ønsket (News-flash-) module.
I feltet Posistion, på høyre side, Skriv inn navnet på posisjonen i ett ord (mao. Ikke velg
plassering på listen).
Save and close.
Gå så til Article manager og velg riktig article og posisjon.
Skriv inn ”krøll-parantes” loadposition mellomrom og navnetpåmodulen ”krøll-parantes”,
slik:
Save and close.
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9) Etablere en Kontaktside:
Components > Contacts > Categories >

New ( i venstre hjørne)

Tittel , Save & close.

Contacts (øverst til venstre)
New,
Navn
Category (på høyre side)

E-postadresse (viktig) Vises ikke på siden.
Adresse, osv.
Save & close
Lage menu-link for kontaktsiden:
For at kontakt-siden skal vises, trengs det
en menylink:
Menus > Main menu > Add a new Menu
item, Navn
Menu item type: Contacts, Single contacts
Select contact, Navn
Menu title
Save& Close
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Forandre designet på Kontakt-siden:
Components > Contacts > Contacts.
Options (Øverst til høyre) > Display format : forandres til Plain
I menyen Icons: Settings, Skift Icons til None.
Save
Legg inn en Captcha – kode :
For å hindre spam-mail
Sette opp flere kontakter:
Opprette en LINK-SIDE:
Components > Weblinks > Categories
Lage en kategori med linker: New:
Title
Save and new
Lag f.eks. en til
Lage en link: Weblinks (øverst til venstre) :
New
Title
URL
Category
Save & new/close
For å vise på websiden:
Menu > Main menu >add new Menu-item
Menu item type > Weblinks – List all Web Link Categories
Velg hvor i hierarkiet: Root
Menu Title: ”Links”
Save and close
Forandre designet på link-siden:
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TEMPLATES OG DESIGN
10) Template-manager
Default Frontend-design-template er
Protostar
Man kan gjøre editeringer i en template:
Extensions > Template manager.
For å forandre farger:
Extensions > Templatemanager
Protostar
Advanced
fargen i linjer og tekst:
Template Colour
Bakgrunnsfarge:
Background Colour
Ved å klikke på det lille firkantede feltet
kommer det frem et fargevalgs-vindu.

For å lage eget design: Bootstraps
Sette inn Logo (bilde) som overskrift:
Først: Last opp logo til mediamanager (der
bildebanken befinner seg) på vanlig måte.
Extensions > Template manager >

Save and close

Protostar
Advanced > Logo
Insert på vanlig måte.
Google fonts: Template manager >
Google fonts for headings.
Google.com/fonts. Skriv inn navnet på
fonten med +som mellomrom i Google
Font Name.
Elastisk layout: Trinnløs forandring av
størrelsen på siden: Fluid layout
Extensions > Templatemanager
Protostar
Advanced > Fluid Layout
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Programmere html og css:
Skal du holde på med dette, bør du vite
hva du gjør, slik at du ikke roter til i selve
oppsettet av Joomla!
Før du gjør noe, bør du lage en kopi av den
template´n du ønsker å modifisere (se
under)
Øverst i venstre hjørne av
Template manager kan du markere feltet
Templates.
Velg så ønsket template som du vil gjøre
justeringer i.
Under fanen Editor får du tilgang til
css og html

Lage en kopi av en template:
Extensions > Templatemanager > Styles
Marker den template´n du ønsker å
kopiere.
Øverst på venstre side er det en Duplicateknapp.
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BRUKERE
12) Access Controll list
Passordbeskyttelse av sider gjennom å logge inn:
Brukergrupper (Usergroups):
Public: alle som måtte ønske å se siden
De som må logge seg inn gjennom Frontend:
Registered: De som kan logge inn for å lese informasjon
Authors: Kan lage nytt innhold og redigere det, men kan ikke redigere innhold de ikke
har skrevet. Kan heller ikke publisere stoff.
Editors: Kan gjøre ”alt”, men ikke publisere.
De som kan logge seg inn gjennom Backend:
Publisher som Manager, Administrator, Superuser
Lag en ny bruker:
User > Usermanager > New
Accountdetails:
Name: xxxxxxxx
Login Name: xxxxxxxxxx
Password: xxxxxxxx
Email: xxxxxx@gmail.com
Name: xxxxxxx
Login Name: xxxxxx
Password: xxxxxx
Email: xxxxxxx@gmail.com
Assigned User Groups:
Registered Usegroups skal være med hake.
Basic Settings:
Sjekk om du kan logge inn fra forsiden på websiden.
Lag en ny C A M for Registered-bruker:
Category:
Content> Category manager: New
Title: xxxxxxxxx
Parent: English
Access: Registered
Save and close
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Article-manger:
Content > Article manager>New article
Title:
Skriv tekst
Category: For innloggede
Access: Forandres fra public til Registered
Save and close
Menu-Manager:
Menu item type: Article > Single article
Select Article: For innloggede
Access: Registered
Save and close
Lage en Log out-button:
Extensions > Module manager> Loginform
Title: Log out
Status: Published
Access: Registered
Save and close
For å slippe å trykke på menylinjen for å få opp innlogget-siden:
Trykk på menyen til ”For innloggede”
Kopier linken i browseren.
Menu > Footermenu > Login link > Options
Login Rederect
Login Description: Her kan man skrive Log-in-meldinger til innloggede.
Save and close
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13) Extensions
TILLEGG / EXTENSIONS
Extensions: Dvs. Tillegg/utvidelser som selve stammen i Joomla!-programmet i
utgangspunktet ikke inneholder.
Det er her Joomla! har sin store fordel/styrke. Med Joomla!s grunnstamme kan man
lage helt ok enkle/straighte web-sider, men det er de mange tilleggene som gjør
programmet så anvendbart. Det finnes omtrent ikke den ting det ikke finnes et tillegg som
kan utføre! Søk på Joomla! extensions, så kan du få et lite innblikk.
Installering av extensions:
Extension Manager > Uppload and install.
Browse for zip-filen, last opp.
Extension´en ligger under Components-menyen.
C M P: Et extension kan være: ”Component”, ”Module”, eller ”Plug-in”?
Om du ønsker å vite noe om kvaliteten på en extension, kan du bl.a. sjekke oppdateringshyppigheten av den.
Last ned en extension . Ikke åpne zip-filen.
Legge inn en Extension i Joomla:
Extension > Extension manager
Upload package files : Last opp. Upload and install
På denne måten kan man også laste opp Templates
Overskrift på nettsiden:
Template manager >

Protostar >
Title
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Sette inn JCE-editor
(kan erstatte Tiny MCE)
Extensions > Extension manage.
Søk etter JCE-editoren og installer den.
System > Global configuration.
I Default editor-vinduet, velg Editor JCE.
(Hvis du her velger None, vil du få frem en
boks hvor du kan skrive HTML).
Save and close
Bruke JCE-editor, linke til en PDF.
Content > Article manager
Skriv inn på ønsket sted i artikkelen: Les
mer om … (PDF)
Marker teksten som skal kunne klikkes på.
Trykk på Link-knappen i JCE:
og et
vindu dukker opp.
Søk i browse-feltet øverst til høyre. Finn
mappen med ønsket PDF.
Uppload til Mediamanager
Insert.
Target, Open in new window
Save and close.
For å inn Youtube-video sammen med JCE:
Først må man få JCE til å akseptere
iframes:
Components > JCE-editor > Controll panel,
Editor profiles > Default >
Plugin Parameters > Media Support ( nede
på venstre side)
Allow IFrames – yes
Save and close.
Legg inn youtube-kode på vanlig vis.
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Oppdatere Joomla og Extensions
Controll pannel > Maintenance nederst i venstre hjørne.
BACKUP
Akeeba backup: er en extension du kan laste ned.
Hviken nettside:
https://www.akeebabackup.com/products/admin-tools.html
Last ned Akeeba backup core, siste versjon. Gjerne som Zip.
Laste opp og installere Akeeba backup:
Backend av Joomla> Extensions >
Extension manager
Her installerer man alle extensions, som
feks. Components modules, og plug-ins,
samt templates.
Browse-knapp > finn riktig mappe på
disc´en (evt zip).
Uppload and install.
Ta backup:
Components: Akeeba backup > Hak av
nødvendige godkjent-ruter. Nederst på
siden - Apply theese preferences.
Velg: Backup now. (firkantet rute)

Lagrer backup av alle Joomla-filene og database

38

Problemer med å få tatt backup på ONE.COM?
Special notes for one.com customers
If your site is hosted on one.com please
follow these instructions:
1. Run the Configuration Wizard but do
not take a backup yet

2. Go to Akeeba Backup's Configuration
page and set the following parameters:
Logging Level: Only errors
(however, if you want to ask for support in
our ticket system you must switch it back
to All Information and Debug and try
taking a new backup before posting us
your log file)
Click the Configure button in the Archiver
Engine and set the "Part size for split
archives" to 127Mb or less.
Minimum execution time: 10 seconds
Maximum execution time: 7 seconds
Execution time bias: 50%
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Laste opp en backup-fil
Åpne en backup-fil:
Extract the backup-archive:
Akeeba kickstart
Kickstart er et arkiv-ekstrakteringsprogram.
https://www.akeebabackup.com/videos/6
3-video-tutorials/1508-abt06-restoring-tonew-server-using-kickstart.html
Last ned siste versjon av Akeeba kickstart.
Ekstrakt zip-fil om nødvendig.
I mappen Kick-start-core, finner du:
Kickstart php
Laste opp Kickstart:
Bruk et ftp-program til å laste opp Kickstart php til serveren (Cyberduck)
Åpne Cyberduck, skriv inn: Host:
ftp.xxxxxxxx.no - Domene: xxxxxxxx.no passord. Koble til.
a) Last opp backup-siden,
b) Last opp kickstart. Vær nøye med at du
legger det på Public html, dvs. rota
Gå til nettiden (xxxxxxxxx.no). Skriv inn
/kickstart.php etter domenenavnet. Enter.

Les om hva du bør kunne om A.Kickstart i
det mørke feltet.
Trykk så Esc. Og du får mulighet til å fylle
ut fire punkter.
P. 2: Det kan hende at man må velge noe
annet enn Hybrid
Under p. 4: Trykk start.
P. 6: Installer. Trykk ”neste” i høyre
hjørne og fyll ut.
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Når den har gjort seg ferdig, kommer denne siden opp:

Trykk Neste oppe i høyre hjørne.
Fyll i følgende:
Connectionparameters:
Server hostname: localhost
Databaseserver: xxxxxxxxxx_no (legg merke til understrek)
Username: xxxxxxxxxx_no
Passord: MySQL-passord

Trykk Neste i høyre hjørne
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Slett installasjonsmappen!
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OPPLASTING OG INSTALLASJON TIL ONE.COM WEB-HOST

For å laste opp Joomla! til Webhost (One.com), må man først anskaffe seg det lille
nedlastbare programmet Cyberduck, og installerer det på maskinen.
Laste opp Joomla på One.com:
Åpne Cyberduck, skriv inn:
Host: ftp.xxxxx.no Domene: xxxxx.no passord. (ikke passordet fra kontrollpanelet til One.com, men FTP-passordet.
Finnes under: SSH & FTP på One.com)
Koble til.

Dra Joomla-program-filene over på det
åpne feltet.
Ta alt innholdet i Joomla 3-3-mappen,
men ikke selve mappen. Da legges filene
på selve rota på serveren.
Last opp.

Logg inn på Kontrollpanel på one.com
My SQL
Endring av Passord:
e-post:
brukernavn:
Passord:
Neste

Dat My SQL
Brukernavn: xxxxxx_no
Passord:
Databasenavn: xxxxx-no – Neste
Installer Joomla
43

Gå til forsiden på webstedet (ditt domene). Da kommer du til disse sidene. Fyll ut:

Slett installasjonsmappen,
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Enten fra nettsiden ->
eller fra Cyberduck ->

Brukernavn: xxxx
Passord: (xxxxxx)
Når man nå søker på xxxxx.no, kommer
man til installasjonssiden for joomla:

Templates
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Rockettheme.com
Joomlabamboo.com
Joomlart.com
Siteground.com
Gavic.com
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