JOOMLA-Basis

Joomla is Open Source, dat betekent dat het altijd en constant in ontwikkeling is, nieuwe versies
komen en updates nodig zijn voor een optimale werking. Het is ook gratis. Iedereen kan er mee leren
werken, maar de voorkeur gaat toch uit naar ervaring met webdesign. Vandaar dat deze cursus bij
K.O.C. onder gevorderden webdesign valt.
Deze cursus is uitvoerig en gedetailleerd inzake het gebruik van Joomla 1.5.7 Bedenk wel dat je niet
zomaar 1-2-3 een site hebt staan, het vergt wel wat meer lezen, bekijken en uitproberen. Ook zul je
diverse malen de fout ingaan, soms zelfs zo, dat je alles opnieuw moet overschrijven. Het hoort bij
het leerproces, hoe voorzichtig je ook bent.
Je hoeft niet te updaten als je dat niet wilt, maar het is wel zo veilig om het te doen, natuurlijk na het
maken van een back-up. Deze cursus is om je uit te leggen hoe JOOMLA te installeren, wat waar zit
en waarom, hoe het werkt en waar je dingen kunt vinden.
Ook merk je wat er allemaal mogelijk is.
In het Nederlands ;o)
LET OP: Deze cursus laat je niet een kant-en-klare website maken, dat laat ik over aan je eigen
fantasie ;o) Je ontvangt de download in 1 x, met een map vol met Templates en Extensions er al
bij, inclusief alles wat je nodig hebt ( FTP met uitleg en Database uitleg) om met JOOMLA te leren
werken. Je moet wél zelf de hosting regelen.
Wil je echter wel deze cursus doen, maar nog niet de hosting ervoor aanvragen, dan kun
je bij mij om een test-JOOMLA vragen, dan kun je op een testsite werken met JOOMLA om
je cursus te doen. Deze test JOOMLA wordt iedere zaterdag hersteld.
Wil je een voorbeeld bekijken van een basis JOOMLA website met enkele extensions en een template
erin? Ga dan naar http://www.katjescursussen.nl ;o)
Ondersteuning per email groep. Deze cursus wordt aangeboden per eenmalige download.
Je mag er natuurlijk zo lang over doen als je dat wilt. De les is in .pdf formaat, of op verzoek in .word
formaat. De lesverzending start na ontvangst van betaling en plaatsing in de groep. Huiswerktijd:
onbepaald. Het is dus uitleg en begeleiding, het uiteindelijke maken is aan jezelf ;o)

De kosten voor deze cursus zijn € 50,00 inclusief alle benodigde EN extra materialen.
Aanmelden doe je via info@katmeisje.nl
Heb je na deze uitleg nog vragen, mail me dan gerust
Vriendelijke groeten van ...

