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Każdy może w Joomla! stworzyć bogatą w treści, atrakcyjną, nowoczesną witrynę internetową, wizytówkę
lub serwis. Cokolwiek chcesz&hellip;
Dlaczego warto wybrać Joomla!?
- jest gotową i w pełni funkcjonalną witryną,
- pozwala samodzielnie zarządzać każdym aspektem serwisu,
- można go obsługiwać z każdego miejsca na Ziemi,
- obsługa jest łatwa i wygodna, według zasady: zainstaluj i korzystaj,
- nic nie kosztuje - został wydany na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej,
- jest na wskroś nowoczesny i stale rozwijany.
Nie budujesz od podstaw!
Nie musisz budować witryny od podstaw! Joomla! jest gotowy do publikowania materiałów natychmiast
po instalacji. Posiada wszystkie elementy niezbędne do zarządzania strukturą, treściami i konfiguracją
witryny. Joomla! jest systemem zarządzania treścią, a nie edytorem stron, jak FrontPage czy Pajączek.
W każdym momencie możesz również samodzielnie dodać potrzebne rozszerzenia spośród setek
oferowanych przez projektantów z całego świata.
Cokolwiek chcesz:
Zarządzasz samodzielnie
Każdym aspektem witryny - możesz zarządzać samodzielnie z zespołem swoich przyjaciół czy
pracowników. Nikomu, ani autorom, ani redaktorom, ani administratorom. nie jest potrzebne
informatyczne wykształcenie ani znajomość "magicznych" języków stworzonych przez informatyków dla
informatyków.
Samodzielnie:
- dokonasz wszelkich ustawień i zmian w konfiguracji witryny, odpowiadając Tak - Nie, Pokaż - Ukryj.
- ustalisz dowolną strukturę witryny, w każdym momencie możesz ją zmienić.
- wprowadzisz teksty artykułów i informacji, obrazy, dźwięki i inne media,
- zmienisz domyślny szablon graficzny na własny, np. zgodny z wizerunkiem graficznym firmy.
- zainstalujesz potrzebne rozszerzenia - komponenty, moduły, boty, alternatywne szablony.
- określisz prawa dostępu do funkcji witryny i opublikowanych treści.
Z każdego miejsca na Ziemi
Kluczową zaletą Joomla! jest obsługa za pomocą przeglądarki internetowej. W dowolnym miejscu na
Ziemi. Z dowolnego komputera przyłączonego do Sieci wykonasz w Joomla! każdą operację - dodasz
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materiały, zredagujesz teksty, wczytasz obrazy, wykonasz dowolne zadanie administracyjne.
Pliki dokumentów i obrazów także są wysyłane za pomocą przeglądarki. Nie trzeba korzystać z klientów
FTP.
Łatwa i wygodna obsługa
Joomla! działa według zasady: zainstaluj i korzystaj. Łatwa nawet dla nieprogramistów instalacja trwa
kilka minut. Natychmiast po instalacji Joomla! jest gotowy do działania:
- Goście mogą przeglądać witrynę, rejestrować się, przesyłać swoje informacje.
- Autorzy mogą dodawać i redagować swoje materiały.
- Wydawcy mogą ustalać strukturę treści, dostępność, zakres i czas publikacji.

Obsługa Joomla! polega na dodawaniu i redagowaniu tekstów, wczytywaniu ilustracji oraz zarządzaniu
wszelkimi innymi rodzajami danych, jakie gromadzi Twoja firma, instytucja czy organizacja.
Charakteryzują ją trzy słowa prosto, łatwo i szybko.
- prosto, bo wszystkie czynności wykonasz przy pomocy przeglądarki internetowej,
- łatwo, bo wszelkie materiały umieścisz i opiszesz za pomocą edytora tekstu,
- szybko, bo wprowadzanie i zmiana treści w Joomla! to dwa kroki: wpisz i opublikuj!

Ktoś powiedział: Jeśli byłoby coś jeszcze prostszego, to nie musiałbyś już nic robić!
Niskie koszty
Joomla! oraz setki rozszerzeń Joomla! są udostępniane bezpłatne:
- nie ponosisz ani kosztów oprogramowania, ani jego aktualizacji,
- nie płacisz za licencje,
- nie musisz zatrudniać redaktorów, autorów, rzeczników prasowych.

Wprowadzanie informacji możesz powierzyć każdemu pracownikowi swej firmy czy instytucji w ramach
jego zakresu czynności.
Nawet jeżeli skorzystasz z profesjonalnych usług, to poniesiesz koszty wielokrotnie mniejsze niż w
przypadku rozwiązań komercyjnych. Ceny rozszerzeń wahają się w granicach 10-50 &euro;, a więc 40200 zł,
wyjątkowo zdarzają się wyższe.
Nowoczesność
Joomla! jest systemem na wskroś nowoczesnym. I choć potęgą Joomla! jest łatwość i prostota, to Twój
serwis będzie przykładem wykorzystania najnowocześniejszych technologii informatycznych. Joomla!
zostało stworzone w PHP/MySQL, korzysta z XML, DHTML, RSS/RDF, JavaScript, AJAX i innych,
umożliwiających dynamiczną zmianę zawartości.
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Masz przy tym gwarancję rozwoju projektu. Ani za rok, ani za pięć nie będziesz wymieniał systemu na
nowy, bo w ciągu roku pojawia się kilka poprawionych i udoskonalonych wydań Joomla!, a aktualizacja do
nowszych wersji jest równie prosta, jak instalacja. Plany rozwoju Joomla! wyznaczają nowoczesne
standardy funkcjonalności i potrzeby użytkowników.

http://slobednarska.pl/zdzich

Kreator PDF

Utworzono 24 January, 2021, 09:54

