Joomla! 4
Een nieuwe
wereld met
mogelijkheden

Bouw een mooie,
schaalbare website
die met je bedrijf
zal meegroeien
In de wereld van vandaag vertegenwoordigt
een website je bedrijf. Het is de voordeur
naar de buitenwereld, waar klanten
binnenkomen om te begrijpen wat je
doet en te bieden hebt. Je website moet
zich aanpassen en bovenaan blijven in de
voortdurend veranderende technologie die
deze moderne wereld aandrijft.
Joomla is een veelzijdig en krachtig content
management systeem met ingebouwde
functies, waarmee je een website kunt
bouwen die zich kan aanpassen en mee
veranderen naarmate je bedrijf groeit.

Wat is Joomla?
Joomla is een bekroond Open Source CMS, gebouwd en
onderhouden door een sterke gemeenschap vrijwilligers die
ernaar streven robuuste, veilige en makkelijk te gebruiken
software te maken. Het is gratis te downloaden en te gebruiken,
en de functies ervan komen overeen met de nieuwste
webtechnologie.
Joomla stelt makers van websites in staat om krachtige
websites te maken, waarbij het onderhouden van de inhoud
eenvoudig en naadloos is.

Waarom Joomla?
Joomla kan gebruikt worden om veel soorten websites
te bouwen. Community-gebaseerde websites,
e-commerce of e-learning websites, Joomla kan zich
aanpassen aan de structuur of het doel van de website
die je in gedachten hebt.
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Veel geavanceerde
functies inbegrepen
Extra velden
Gebruik de flexibele extra velden functie om, op een
gestructureerde manier, extra informatie aan je pagina's
toe te voegen.

Workflow

Sluit je aan bij de digitale wereld
Joomla maakt het makkelijk je website te beheren.
Wil je de kracht van het internet in je vingers?
Joomla zit vol met een enorme hoeveelheid
mogelijkheden.
Ben je van plan om een website te bouwen die groter en
krachtiger is dan gemiddeld? Joomla geeft je van huis uit
veel mogelijkheden.
Joomla's core biedt veel krachtige functies om een website
te bouwen die past bij je behoeften.
Heb je specifieke wensen? Maak je geen zorgen, je vindt
duizenden extensies in de officiële Joomla Extensions
Directory.

Joomla's workflowfunctie stelt je in staat om inhoud te
bewerken en goed te keuren voordat deze gepubliceerd
wordt. Een functie die zeer handig kan zijn voor grote
hoeveelheden inhoud met meerdere auteurs, waar de
inhoud door verschillende stadia van goedkeuring gaat
voordat ze live gaat. Deze functie kan teams via e-mail op
de hoogte stellen wanneer ze aan de gang moeten gaan
met hun onderdeel in de workflow.

Gebruiker registratie
Heb je nodig dat gebruikers zich kunnen registreren op je
website?
Joomla heeft ingebouwde functies waarmee je
gebruikersgegevens en abonnementen kunt beheren.
Binnen Joomla kunnen gebruikers hun privacy gevoelige
gegevens bekijken, beheren en, indien nodig, verwijderen
volgens GDPR vereisten.

Verbinding maken met externe systemen
Joomla's webserviceplatform is flexibel en eenvoudig
te beheren, maar uiterst krachtig om de gegevens te
integreren die nodig zijn voor de groei van je bedrijf.

Extra's
Uit de doos is het een enorm krachtig en flexibel CMS. Als
je op zoek bent naar meer functionaliteiten neem dan een
kijkje bij de duizenden extensies in onze Extensions
Directory:
• Afbeeldingsgalerijen
• E-commerce
• Complexe formulieren
• Integratie met sociale media
• SEO-tools
• Nieuwsbrieven
• Gastenboeken
• Boekingssystemen
• Diavoorstellingen
• Duizenden verschillende weergaves (templates)
• Veel meer

Veiligheid is belangrijk
Joomla heeft bewezen een van de veiligste CMS'en te zijn
en de veiligheidsnormen zijn extreem hoog. Sterke
wachtwoorden en ingebouwde twee-factor authenticatie
evenals WebAuthn zorgen ervoor dat alleen jij toegang
hebt tot je website.

Zoekmachine optimalisatie
Naast veel andere SEO-functies stelt het ingebouwde
Joomla-doorverwijzingshulpmiddel je in staat bezoekers
door te wijzen naar een nieuwe pagina-locatie als je deze
verplaatst, of naar een vervanging, als je een pagina hebt
verwijderd. Dit voorkomt foutmeldingen die kunnen leiden
tot schade aan je zoekranking.

Snelheid is belangrijk
Joomla's snelheidsprestaties zijn top en kunnen
verder verbeterd met de ingebouwde caching-technologie
en Gzip-compressie, wat het tot een van de snelst ladende
CMS'en maakt.

Mobiel vriendelijk
Joomla is 100% mobielvriendelijk, zowel de frontend
(wat de bezoeker ziet) als het beheergedeelte (uw
controlepaneel). Uw website ziet er goed uit op alle
apparaten: desktops, tablets en mobiele telefoons.

Voorbeelden en
ervaringen van klanten

Joomla is gratis te gebruiken,
gratis te downloaden en gratis te
upgraden.

Ben je klaar voor een
universum
aan mogelijkheden?
Probeer Joomla nu!

Wil je weten welke bedrijven hun site
aandrijven met Joomla? Blader door de
Showcase Directory op showcase.joomla.org
"Joomla is veelzijdig en flexibel. Alles wat mijn website
nodig heeft biedt Joomla."
“Onze dealers hebben hun eigen portaal op het
privégedeelte van onze Joomla website.”
"We kunnen veel meer met onze site sinds we naar Joomla
zijn overgestapt."
"Het is zo makkelijk om extra's toe te voegen aan mijn site
nu mijn bedrijf groeit!"

Website: joomla.org
Download: downloads.joomla.org
Twitter: twitter.com/joomla
Facebook: facebook.com/joomla
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