Joomla!
The Flexible Platform
Empowering Website Creators

Wat is Joomla?
Joomla! is een bekroond content management systeem (CMS) dat
gebruikt wordt om mooie websites en krachtige online applicaties te
bouwen.
Een wereldwijde community van vrijwilligers en ontwikkelaars heeft
Joomla gebouwd en verbeterd sinds de eerste versie in 2005 werd uitgebracht. Deze enorme inspanning heeft Joomla! makkelijk in gebruik,
stabiel en zeer veilig gemaakt.
Joomla! is zoekmachine en mobiel vriendelijk, meertalig, flexibel en
uitbreidbaar. Joomla! biedt onbeperkte ontwerpmogelijkheden en is
toonaangevend qua beveiliging. Joomla! heeft ook de beschikking over
duizenden uitbreidingen en templates van externe partijen, waardoor
aanpassing volgens specifieke wensen mogelijk is.
Het beste van alles, Joomla! is een open source oplossing die voor
iedereen vrij toegankelijk is. Je kunt Joomla! downloaden vanaf
downloads.joomla.org.

Een flexibel systeem, eenvoudig
uit te breiden en aan te passen
Joomla! heeft duizenden gecontroleerde uitbreidingen door derden en hoogwaardige templates
beschikbaar, waarvan vele gratis zijn. Het lay-out systeem met lay-out overrides en de ingebouwde uitbreidbare functies maken het eenvoudig om oplossingen op maat te maken. Een
overvloed aan gratis documentatie- en videotraining maakt het leren van Joomla! een eitje.

Voor altijd gratis open source
software
Joomla! wordt gemaakt, onderhouden en ondersteund door een unieke gemeenschap van
vrijwilligers die vinden dat het altijd vrij beschikbaar moet zijn voor iedereen. Joomla! wordt ook
omringd door een uitgebreid ecosysteem van extensie ontwikkelaars, ontwerpers en integratie
partijen.

Standaard zoekmachine
geoptimaliseerd
Definieer je eigen MetaData en geniet van ingebouwde MicroData ondersteuning. Gebruik de
menu-gebaseerde workflow om een perfecte URL-structuur op te bouwen. Superlichte pagina's
en snelle laadtijden werken samen met geavanceerde caching-mogelijkheden om zoekmachines
tevreden en bezoekers betrokken te houden.

Veiligheidsbewuste ontwikkeling
met een uitstekende staat van dienst
Met een robuust ontworpen codebase, beschikt Joomla! ook over ingebouwde tweestapsverificatie en standaard uitgebreide toegangscontrole niveaus. Joomla's toegewijde Security Strike Team
streeft er altijd naar om de concurrentie voor te blijven en heeft een reputatie voor het uitbrengen van patches nog voordat de exploits algemeen in het wild bekend zijn.

Joomla! spreekt jouw taal
Meertaligheid makkelijk gemaakt. Met meer dan 70 taalpakketten beschikbaar voor het basissysteem en standaard ondersteuning voor meertaligheid, is het maken van meertalige websites
met Joomla heel eenvoudig.

Groeit organisch naarmate jouw
behoeften veranderen
Joomla's stabiele kern en zijn uitbreidbaarheid maakt het mogelijk om jouw website of applicatie
mee te ontwikkelen met dezelfde snelheid als de ontwikkeling van je bedrijf. Schalen en toevoegen van nieuwe functies, snel en zonder kopzorgen.

Word lid van onze community!
Uniek in de CMS-markt, wordt Joomla! volledig op vrijwillige basis geleid en onderhouden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die regelmatig een paar uur over
hebben. We hebben altijd nieuwe ontwikkelaars nodig om onze programmacode te
verbeteren, maar veel van onze vrijwilligers zijn geen programmeurs.
Wat je vaardigheden ook zijn, het Joomla! project heeft jou nodig! Vaardigheden die wij
nodig hebben in ons project, zijn: grafisch ontwerpers, gebruiksinterface-specialisten,
database-experts, systeembeheerders, marketeers, helpdeskmedewerkers, juridische
adviseurs, fondsenwervers en nog veel meer.
Ga naar volunteers.joomla.org/help-wanted voor meer informatie over het type vrijwilligers dat we momenteel zoeken.

Steun ons werk!
Joomla! is afhankelijk van inkomsten uit advertenties, partners en sponsors om de
wereldwijde activiteiten van het project te financieren. Samenwerking met het Joomla!
project kan zorgen voor wereldwijde exposure voor een merk en tegelijkertijd de ontwikkeling van een gratis, open source, content management systeem en web applicatie
framework ondersteunen.
De financiële steun die het project ontvangt, is bestemd voor servers, code sprints, lokale evenementen en blijk van waardering voor vrijwilligers, naast de dagelijkse kosten en
andere initiatieven die nodig zijn om een multinational zonder winstoogmerk te besturen.
Bezoek, voor meer informatie over partner worden, www.joomla.org/partners.
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