Joomla!
The Flexible Platform
Empowering Website Creators

Vad är Joomla?
Joomla! är ett prisbelönt innehållshanteringssystem (CMS) som används för att bygga vackra webbplatser och kraftfulla online-applikationer.
En global gemenskap med volontära utvecklare som bygger och
förbättrar Joomla! sedan den första versionen släpptes 2005. Denna
enorma insats har gjort Joomla! lätt att använda, stabil och mycket
säker.
Joomla! är sökmotor- och mobilvänlig, flerspråkig, flexibel och utbyggbar. Erbjuder obegränsade designmöjligheter och har branschens
bästa säkerhet. Joomla! har tusentals tillägg från andra utvecklare och
sidmallar för ytterligare anpassning att uppfylla specifika behov.
Bäst av allt: Joomla! är en öppen källkod-lösning som är fritt tillgänglig
för alla. Du kan ladda ner Joomla! på downloads.joomla.org.

Ett flexibelt system, lätt att utöka
och anpassa
Joomla! har tusentals verifierade tredjepartstillägg och högkvalitativa sidmallar tillgängliga där
många är gratis. Layouten, override-systemet och inbyggda tilläggsfunktioner gör det enkelt att
skapa avancerade lösningar. En mängd fri dokumentation och videoutbildningar på olika språk,
gör processen att lära sig Joomla! enkelt.

Gratis och för evigt öppen källkod
Joomla! är skapad, underhållen och stödd av en unik volontär gemenskap som anser att den
skall vara fritt tillgänglig för alla och alltid. Joomla! omges av ett omfattande ekosystem av tilläggsutvecklare, designers och integratörer.

Sökmotoroptimerad rakt ur lådan
Definiera dina egna MetaData och använd inbyggt stöd för mikrodata. Menybaserat arbetsflöde
för att bygga din perfekta URL-struktur. Superlätta sidor och snabba laddningstider tillsammans
med avancerad cachingkapacitet gör sökmotorerna glada och besökarna engagerade.

Säkerhetsmedveten utveckling
med en lysande meritlista
Med en kodbas som utformats för att vara robust, har Joomla! inbyggda funktioner för två-faktor
autentisering och omfattande åtkomstnivåer rakt ur lådan. Joomla:s hängivna Säkerhetsteam
strävar alltid efter att vara steget före och har rykte om sig att släppa patchar mot sårbarheter
innan de är allmänt kända.

Joomla! använder ditt språk
Flerspråkighet på ett enkelt sätt. Med över 70 språkpaket tillgängliga för kärnan, inbyggt stöd för
flerspråkig innehållshantering och språkkopplingar, gör processen att skapa flerspråkiga webbplatser med Joomla enkel och lättfattad.

Växer organiskt med dina behov
Joomla:s är stabil kärna och flexibilitet låter din webbplats eller applikation att hålla takten med
att din verksamhet utvecklas från en spirande idé till en fullfjädrad framgång. Skala upp och lägg
till nya funktioner snabbt och utan problem.

Gå med i vår gemenskap!
Unik på marknaden för CMS är Joomla! helt ledd och underhållen av frivilliga krafter. Vi
söker alltid efter nya volontärer som då och då kan offra några timmar. Vi behöver alltid
nya utvecklare för att hålla vår kodbas färsk. Trots detta skriver många av våra volontärer aldrig en enda rad kod.
Oavsett dina kunskaper behöver Joomla! Projektet just dig! Det behövs endast någon av
de många kunskaper som behövs för att driva projektet såsom: designers, ux-specialister, databasexperter, systemadministratörer, supportoperatörer, juridisk rådgivare och
många fler.
Vill du veta mer om vilken typ av volontärer vi söker för närvarande, besök
volunteers.joomla.org/help-wanted.

Stöd vårt arbete!
Joomla! är beroende av inkomster från reklam, partners och sponsorer för att finansiera projektets verksamhet över hela världen. Samarbeta med Joomla! Projektet kan ge
global exponering för ditt varumärke samtidigt som vi stödjer utvecklingen av en evigt
fri, öppen källkod, innehållshanteringssystem och webbapplikationsramverk.
Det finansiella stödet som projektet mottar finansierar servrar, kod sprints, lokala evenemang och volontär program tillsammans med de dagliga utgifterna och andra initiativ
som är nödvändiga för att driva en multinationell ideell organisation.
Vill du veta mer om att bli partner, besök www.joomla.org/ partners.

Hemsida: www.joomla.org
Github: github.com/joomla
Twitter: twitter.com/joomla
Facebook: www.facebook.com/joomla
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