Gratis CMS med Joomla!
Sprog:

Dansk

Kategori:

Computer og IT

ISBN:

9788778439321

Udgivet:

7. juli 2010

Forfatter:

Jesper Kaae

Forlag:

Libris

Gratis CMS med Joomla!.pdf
Gratis CMS med Joomla!.epub

Joomla er et populært, gratis CMS til konstruktion og design af dynamiske websites. Og har du blot en
grundlæggende viden om, hvordan hjemmesider fungerer, kan du helt uden brug af HTML eller anden
kodning oprette dit eget velfungerende websted i Joomla. Det eneste, du skal gøre, er at følge den
gennemgående case i dette hæfte, hvor du kommer igennem hele processen med at installere og konfigurere
Joomla samt oprette et site med en front-end til brugerne og en administrativ back-end. Du lærer at lægge
forskelligt indhold i form af menuer og artikler m.m. på dit websted, og du lærer også at arbejde med fx
tidsstyret indholdsvisning samt komponenter til bl.a. bannere, nyhedsfeeds og brugerafstemninger. Designet af
sitet klarer du let ved hjælp af en skabelon.
Vi blev etableret i 2004 og har arbejdet.
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Uppdateringen är gratis om du hämtar den här, men då ingår inte nya bilder, inspelningar och listor som finns
på cd. - dynamisk portalmotor og publiseringssystem. dk er et Full-Service Joomla CMS webbureau med over
10 års erfaring. Nu finns det många. * Det bedste er markeret med grøn. Som det fremgår, er der tydelige
fordele ved at vælge et open source CMS. Der er rigtig mange at vælge mellem (over 800), og. php.

