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Toelichting Migratie

Joomla 3, zoals we dat nu kennen, wordt Joomla 4. Waarom dan wel ?
Het interne motorblok ofwel de “Bootstrap 2” waarop Joomla 3 draait is verouderd
Er is nu een nieuw motorblok ofwel :” Bootstrap 4” waar Joomla 4 op draait.
De “aansluitingen” tussen Joomla 4 en “Bootstrap 4” zijn nieuwer en anders dan de
“aansluitingen” tussen Joomla 3 en “Bootstrap 2”.
Dat betekent dat de Joomla 3 websites alle gemigreerd moeten worden naar Joomla 4.
Van jullie website maken wij allereerst een kopie naar een testsite. 
En die testsite wordt na de nodige aanpassingen gemigreerd naar Joomla 4.
De migratie bestaat uit 
1) de voorbereiding en
2) de uitvoering van de migratie.



1)de voorbereiding van de migratie
Een Joomla site bestaat uit de zogenaamde Core files en Extensies

De voorbereiding van de Core files gebeurt door de diverse Joomla updates 
die jullie wel langs zagen komen.

De voorbereiding van de Extensies is de taak van de bouwers.
Onze (internetgroep) taak is te controleren of de Extensies
inderdaad door de bouwers aangepast zijn op Joomla 4, ofwel : ”J4-compatibel”
Daarbij gebruiken wij het hulpmiddel “Voor update controle”.
Het onderdeel “Update noodzakelijk” geeft aan voor welke Extensie er
een J4-compatibele versie beschikbaar is.
Hieronder een voorbeeld “update noodzakelijk” van de Voor Update controle.
(De andere onderdelen van de Voor update controle pakken wij als Hosting op)



Voor update controle deel 3 : update noodzakelijk ISIS programmeer-template

Hathor programmeer-template



De screendump “update noodzakelijk” sturen we per website naar de webmaster 
van die website.

Jullie taak is de J4-compatibele versie over te nemen naar je site.
Hoe het overnemen in detail gaat, is per Extensie verschillend. 
Vaak geeft de bouwer daar aanwijzingen voor.

De aan te passen Extensies zie je in je Controle/Update scherm genoemd staan.
Met “Controle extensies” maak je het Update screen actueel.
Daar kun je Update vakje aanklikken en daarmee de 
actuele Extensie overnemen naar je website.
(Sommige Extensies kunnen wij centraal updaten, dat melden we dan ook)

De volgende 2 sheets laten het Update screen zien. 



Update screen ISIS programmeer-template



Update screen HATHOR programmeertemplate



Sommige bouwers passen hun Extensie niet aan op Joomla 4, of pas later in de tijd.

Voor Extensies die helemaal niet meer worden aangepast moet 
een alternatief worden gevonden. 
Daarover zal de internetgroep jullie gaan informeren.

Verder moet een aantal Joomla 2.5.28-restanten nog verwijderd worden. 
(Actie internetgroep)
Na 23 augustus 2023 wordt Joomla 3 niet meer ondersteund door de Joomla organisatie.
De veiligheid van Joomla 3 wordt na 23 augustus 2023 niet meer bewaakt/bijgehouden.

Dat betekent dat vóór 23 augustus 2023 alle sites gemigreerd moeten zijn.
Een globale planning zie in de volgende slide.





Inleiding Cassiopeia

Het nieuwe bezoekers-template heet Cassiopeia. 
De templates uit Joomla 3 komen geen van allen terug in Joomla 4. 
Zie hieronder een onbewerkt Cassiopeia template : https://test43.amnesty.nl/

https://test43.amnesty.nl/


De internetgroep heeft, net als indertijd bij het Protostar template, 
na veel onderzoek, het Cassiopeia template kunnen aanpassen. 

Idee is het Cassiopeia template op het Protostar template te laten lijken, 
inclusief de Amnesty-kleuren Zwart en Geel. 
De module AI Header uit Joomla 3 kan opnieuw gebruikt worden.

Er zijn 4 layout-opties te zien op : https://test40.amnesty.nl/home/layout-opties
Zie de volgende 2 sheets.

https://test40.amnesty.nl/home/layout-opties


Twee AI Header opties



Twee Brand logo opties



Onze 1ste produktie-site is :    https://zevenaar.amnesty.nl .
Boven en onderste delen frontpagina Zevenaar (niet precies op schaal)

https://zevenaar.amnesty.nl/


De programmeer-templates in Joomla 3, ISIS en Hathor, komen niet terug in Joomla 4

In de plaats daarvan komt er het programmeer-template Atum.

Hieronder alvast enkele screendumps daarvan.

Later meer over het programmeer-paneel.



Grootste deel Controlepaneel



Grootste deel Systeem-overzicht





Dank voor jullie aandacht

Vragen zijn welkom op r.schlichting@amnesty.nl


