JOOMLA 3 & ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην εγκατάσταση υποδομών και τη χρήση χώρου φιλοξενίας για
την δημιουργία Intranet ή Internet Site με το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα Joomla. Θα αποκτήσετε
τις δεξιότητες για τυποποίηση δομών και λειτουργιών περιεχομένου. Θα μπορέσετε να γνωρίσετε
τους τρόπους εικαστικής λειτουργίας για την τελική εμφάνιση ενός πλήρους Ιστοχώρου. Τέλος, ως
ιδιοκτήτες της σελίδας θα μπορείτε να ανανεώνετε και να προσθέτετε εύκολα το νέο υλικό στη
σελίδα σας.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε όλους όσους, ιδιώτες και επαγγελματίες θέλουν να μπορούν να κατασκευάσουν μία ιστοσελίδα
με το δημοφιλέστατο και εύκολο στη χρήση ακόμα και για αρχάριους πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα
Joomla, καθώς επίσης, και σε εταιρίες που θέλουν το προσωπικό τους να είναι σε θέση να
διαχειρίζεται και να ενημερώνει το site της εταιρίας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
 Παρουσίαση του Joomla! μέσα από συγκεκριμένους ιστοχώρους, «Κατέβασμα» και
εγκατάσταση του JOOMLA! 3
 Back-End και Front-End, Πληροφορίες συστήματος
 Προσωπικές ρυθμίσεις, Διαχείριση Χρηστών και Επίπεδα Πρόσβασης, Κατανόηση των modules
και αναγνώριση της τοποθέτησής τους στην αρχική σελίδα
 Γενικές ρυθμίσεις (Global Configuration), Ρυθμίσεις SEO (Rewrite URL και το αρχείο .htaccess)
 Διαχείριση πολυμέσων (Media Manager) και οργάνωση του υλικού
 Διαχείριση Προτύπων (Template Manager), Εγκατάσταση και Διαχείριση Templates, Modules,
Plug-ins και Components, Προβολή Positions
 Διαχείριση περιεχομένου (Κατηγορίες, Άρθρα και Κύρια Άρθρα), Δημιουργία και επεξεργασία
menus
 Διαχείριση Διαφημίσεων, Συνδέσμων, Ανακατευθύνσεων, Διαχείριση RSS, Διαχείριση
Δημοσκοπήσεων με το AcePolls
 Εγκατάσταση και διαχείριση plugins και modules τρίτων κατασκευαστών
 Ενσωμάτωση αρχείων Flash(.swf) και video, Ενσωμάτωση video από το YouTube και το Vimeo
 Ενσωμάτωση ηλεκτρονικής έκδοσης από το Issuu, Τροποποίηση των αρχείων index.php,
template.css και templateDetails.xml
 Εγκατάσταση της Ελληνικής γλώσσας για το περιβάλλον διαχείρισης, το site και το
περιεχόμενο
 Ενεργοποίηση του plugin Switch Languages και του σχετικού module
 Το περιεχόμενο (κατηγορίες, άρθρα) σε 2 γλώσσες.
 Δημιουργία μενού σε 2 γλώσσες, Σύνδεση περιεχομένου (Associations).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 15 ώρες. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στις
εγκαταστάσεις του FUTURE BUSINESS SCHOOL, Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι (πλησίον μετρό Αγ.
Αντωνίου)
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ 0,24%
Το πρόγραμμα επιδοτείται από το 0,24% του ΛΑΕΚ
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