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Joomla! je oceňovaný Content Management System (CMS), Redakčný systém určený pre
vytváranie webstránok a ďalších online aplikácií.
Najlepšie zo všetkého je, že Joomla! je open source riešenie voľne dostupné pre každého.

Joomla! v nasadení
Joomla! je používaná na celom svete pre tvorbu jednoduchých osobných homepage až po
komplexné webové aplikácie. Tu je len niekoľko príkladov ako je využívaný tento software:
-

Firemné webstránky a portály
Online obchodovanie
Malé business webstránky
Neziskové organizácie
Vládne aplikácie
Firemné intranety a extranety
Školstvo a cirkev
Osobné a rodinné homepage
Komunitné portály
Časopisy a noviny
možnosti sú neobmedzené…

Joomla! je použiteľná pre jednoduché spravovanie každého aspektu vašej webstránky, od
pridávania obsahu a médií po updatovanie a produktové katalógy alebo robenie online
rezervácií a pod.

Joomla! pre užívateľov
Základný balík Joomla! je vytvorený pre jednoduchú inštaláciu aj pre bežného užívateľa. Vďaka
tomu väčšina ľudí nemá problémy s inštaláciou a spustením software, spolu s tým je dostupná
široká miera podpory pre začiatočníkov. Vďaka rastúcej aktívnej komunite desiatok tisíc
užívateľov a vývojárov nie je problém kedykoľvek vyhľadať riešenia problémov a otázok.

Po inštalácii a spustení Joomla! je aj pre netechnicky založených užívateľov jednoduché
pridávať a spravovať obsah, súbory, kritické údaje pre chod spoločnosti alebo organizácie.
Ktokoľvek zo základnými znalosťami office riešení je schopný naučiť sa jednoducho spravovať
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stránku pod Joomla!.

Cez jednoduché, na prehliadači založené rozhranie budete schopný pridávať novinky, správy,
spravovať obsah, pracovné ponuky, obrázky produktov, neobmedzené množstvá sekcíí a
stránok, obsahov a pod. na vašej webstránke.

Joomla! na druhej úrovni
Mimo rámca, Joomla! je výkonná aplikácia na správu obsahu bežiacej stránky, ale skutočné
možnosti poskytuje práve jej aplikačný framework. Tento dáva možnosť tisíckam vývojárov vo
svete vytvárať neobmedzené množstvo doplnkov a rozšírení systému čo umožnuje Joomla!
nasadenie v akejkoľvek oblasti. Tu je len niekoľko príkladov nasadenia stoviek dostupných
rozšírení systému:
-

Dynamické tvorby formulárov
Obchodné a organizačné katalógy
Správa dokumentov
Obrázkové a multimediálne galérie
E-commerce riešenia
Online obchody
Správa hotelov a rezervácií
Diskusné fóra a chaty
Kalendáre udalostí
Blogg software
Katalógové riešenia
E-mail newslettre
Zberanie dát a hlásenia
Systémy reklamných bannerov
Predplatné systémy
a oveľa viac…

Viac príkladov rozšírení môžete nájsť na oficiálnej stránke Joomla! Extensions Directory .
Pripravte sa že budete prekvapený množstvom zaujímavých rozšírení vytvorených vývojárskou
komunitou!

Joomla! pre vývojárov
Mnoho spoločností a orgánizácií má taktiež požiadavky, ktoré niekedy idú za hranice toho čo je
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dostupné v základnom balíku alebo ako rozšírenie.

Našťastie, Joomla! poskytuje v takom prípade svoj aplikačný framework, ktorý poskytuje
vývojárom možnosť jednoducho vytvárať sofistikované doplnky a rozšírenia neobmedzených
zameraní.

Využitím core framework, vývojári môžu vytvárať:
-

Integrované e-commerce systémy
Inventárne kontrolné systémy
Nástroje pre hlásenia
Customizované katalógy produktov
Komplexné obchodné zoznamy
Rezervačné systémy
Komunikačné nástroje
Bridge (premostenia) pre iné aplikácie
alebo akýkoľvek iný druh aplikácie pre osobitné potreby…

Ak si vaša spoločnosť najme 3rd party Joomla! vývojára alebo postaví sama software na
Joomla! framework, tvorí tak na open platforme a tak nie je týmto nijak zaviazaná k vývojárom
alebo akémukoľvek vlastníkovi.

Viac o vývoji na základe Joomla framework nájdete na Joomla! developer network. Krása
Joomla! spočíva v tom že môžete používať tento framework a užívateľské rozhranie pre
vytváranie aplikácíí tak aby plne uspokojili potreby ktoréhokoľvek ich užívateľa vynikajúcim
nasadením.

Kde je chyták?
Žiadny nie je. Joomla! je free, open, a dostupná pod GPL licenciou. Nepreberá na seba že je
dokonalá, a nesľubuje že uspokojí všetky potreby na svete. Ale pre mnoho webových aplikácií
je tento software ideálnym riešením. Do každej novej verzie je pridávaná nová funkcionalita, a
pomoc a rady stále sa rozširujúcej komunity užívateľov a vývojárov.
Pôvodná verzia textov prevzatá z www.joomla.org
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