
Joomla 4 gelanceerd
Joomla 3 wordt nog tot 23 augustus 2023 ondersteund



Waarom Joomla 4 in plaats van Joomla 3 ?

Joomla 3 is nu 9 jaar oud. J3 werkt met Bootstrap 2.
Bootstrap 2 is zeg maar een “software-bibliotheek”. Met zo’n bibliotheek kun 
je Joomla, maar ook Wordpress, Drupal etc. laten werken. 
Bootstrap 2 is ook oud en er is nu Bootstrap 5. Joomla 4 werkt met Bootstrap 
5 en niet (meer) met Bootstrap 2. 
Als Joomla met 2 Bootstraps tegelijk zou moeten werken, wordt het 
ontwikkelen en onderhouden van zowel Joomla zelf alsook extensies veel 
gecompliceerder. 
Daar is bewust niet voor gekozen. Het kiezen van Bootstrap 5 ipv Bootstrap 2 
betekent dat extensies moeten worden aangepast door 
de bouwers om in Joomla 4 te kunnen werken.



Wat betekent Joomla 4 voor 
het onderhoud van sites ?

De upgrade naar Joomla 4 betekent onder meer :
- Extensies : sommige daarvan worden door de bouwers doorontwikkeld naar Joomla 4,

en andere niet, die dus moeten worden vervangen.
Wij (hosting) zijn begonnen met inventarisatie van extensies in jullie sites.
Template : de templates die jullie nu gebruiken (Protostar, ai_lokaal_31, etc) komen niet terug in Joomla 4
Met Joomla 4 komt een nieuw Template mee, “CASSIOPEIA”. Eenmaal in Joomla 4 moeten
de menu’s, modules etc. aan CASSIOPEIA-posities worden gekoppeld. 
Dat alles moet dus vóór 23 augustus 2023 zijn afgerond.

We houden jullie, webmasters en anderen, op de hoogte, en zullen ook wel 
eens/vaker jullie hulp vragen.
Leren en doen tegelijk dus ! Meld je gerust aan op webhosting@amnesty.nl



In Joomla 3 van onze site “internetgroep” 
hieronder de bovenste helft met het aangepaste 
Protostar template 



En hieronder de onderste helft van onze site “internetgroep” In Joomla 3 met 
aangepast Protostar template



Hieronder  een standaard  Cassiopeia template met enkele artikelen er aan gekoppeld 



Hieronder de template bovenhelft van onze site “internetgroep Joomla 4 in 
aanbouw met aangepast Cassiopeia



En hieronder de onderste schermhelft met aangepast Cassiopeia template van onze site 
“internetgroep” Joomla 4  in aanbouw



Hieronder zien we de bovenhelft van het dashboard direct na inlog.  (HomeControlepaneel)



En hieronder de benedenhelft van het dashboard direct na inlog. 



Hieronder het Systeem-overzicht 



Hieronder zien we het Artikelen-overzicht



En hieronder het aanmaken en opslaan van een artikel. 
Bij het opslaan van een artikel kun je gelijk kiezen in welk menu.



Verder lezen ?

https://www.joomill.nl/blog/wat-is-nieuw-in-joomla4

https://www.joomlart.com/blog/8-most-excited-joomla-4-new-features

Wij zoeken hulp van jullie, webmasters en anderen !
Een unieke gelegenheid voor “learning by doing”

Wie o wie meldt zich aan op webhosting@amnesty.nl ?
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