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Mis on Joomla?
Joomla! on auhinnatud sisu haldamise süsteem (CMS), mida 
kasutatakse veebilehtede ja -rakenduste loomiseks.

Joomla-t on arendanud ja täiendanud vabatahtlikud arendajad kogu 
maailmas alates esimesest versioonist, mis anti välja 2005. aastal. 
Kogu see suur töö on teinud Joomla! lihtsalt kasutatavaks, stabiilseks 
ja väga turvaliseks. 

Joomla! on otsingusüsteemide ja mobiilide sõbralik, mitmekeelne, 
paindlik ja laiendatav. Pakkudes piiramatuid disainivõimalusi koos 
turvalisusega, on Joomlal ka tuhandeid kolmandate osapoolte loodud 
lisaprogramme ja kujundusi, mis võimaldavad veelgi suuremat 
kohandamist, et vastata sinu spetsiifilistele vajadustele. 

Mis veelgi parem, Joomla! on avatud lähtekoodiga lahendus, mis on 
kõigile vabalt kättesaadav. Laadi Joomla! alla aadressilt downloads.
joomla.org.



Joomla! jaoks on saadaval tuhandeid kontrollitud kolmandate osapoolte lisaprogramme ning 
kõrge kvaliteediga kujundusi, millest paljud on tasuta. Paigutuste ja ülekirjutuste süsteem ning 
sisseehitatud laiendatavad funktsioonid teevad kohandatud lahenduste tegemise väga lihtsaks. 
Tasuta dokumentatsiooni ja videoõppe rohkus teevad Joomla! õppimise imelihtsaks.

Paindlik süsteem, mida on lihtne 
laiendada ja kohandada

Juba eos otsingumootoritele opti-
miseeritud
Määra omaenda MetaData ning naudi sisseehitatud MicroData tuge. Kasuta menüüpõhist 
töövoogu, et ehitada üles oma perfektne URL-ide struktuur. Kergekaaluline tuum teeb 
leheküljed väiksemahuliseks ning laadimisajad kiireks. Võimeka vahemälu süsteemiga hoiad 
otsingumootorid rõõmsatena ning külastajad hõivatuna.

Alati vaba avatud lähtekoodiga 
tarkvara
Joomla!-t on loonud, hallanud ja toetanud ainulaadne vabahtatlike kogukond, kes usuvad, et 
see peaks olema alati vabalt kättesaadav kõigile.  Joomlat ümbritseb laiaulatuslik arendajate, 
kujundajate ja integreerijate ökosüsteem.



Suurepärase ajalooga turvateadlik 
arendamine
Jõulise koodibaasiga on Joomlal ka sisseehitatud kahe-etapiline autentimine ja laiendatav 
ligipääsu haldamise süsteem. Joomla tuvariskide meekond on alati probleemidest eespool, nii et 
turvapaigad antakse välja juba enne, kui turvariskid on laiemale ringile teatavaks saanud.  

Mitmekeelsus on tehtud lihtsaks. Saadaval on üle 70 tõlkepaki tuumale, mis teevad võimalikuks 
sisuhalduse keele ja keeleseoste kasutamise. Mitmekeelsete saitide loomine Joomlaga on lihtne 
ja sirgjooneline protsess.

Joomla stabiilne tuum ja laiendatavus võimaldavad su veebisaidil või rakendusel sinu ettevõttega 
sammu pidada, kui see liigub võrsuvast ideest täiemahulise Fortune 500 ettevõtte suunas. 
Kasvata ja lisa uusi funktsioone kiiresti ning ilma peavaluta.

Kasvab orgaaniliselt vastavalt sinu 
vajadustele

Joomla! räägib sinu keeles





Liitu meie kogukonnaga! 
Ainulaadsena sisuhalduste turul on Joomla! juhitud ja hallatud täielikult ainult 
vabatahtlike poolt. Otsime alati uusi vabatahtlikke, kes saavad regulaarselt anda mõne 
tunni oma isiklikust ajast. Vajame alati uusi arendajaid, kes hoiaksid meie koodibaasi 
värskena, kuid paljud meie vabatahtlikest ei kirjuta kunagi ühtegi koodirida. 

Misiganes sinu oskused on, Joomla! Projekt vajab sinu abi! Siin on kõigest mõned näited 
oskustest, mis on projekti jaoks vajalikud: kujundajad, kasutajakogemuse spetsialistid, 
andmebaasi eksperdid, süsteemi-administraatorid, turundajad, kasutajatoe 
operaatorid, juriidilised nõustajad, rahastamise organiseerijad ja nii edasi. 

Et näha, mis tüüpi vabatahtlikke me parasjagu otsime, mine palun saidile volunteers.
joomla.org/help-wanted.

Toeta meie tööd! 
Joomla! ülemaailmne tegevus sõltub reklaamist laekuvale rahadele ning partnerite 
ja sponsorite toele. Joomla! Projekti partneriks hakkamine teeb su kaubamärgi 
ülemaailmselt nähtavaks ning toetab samaaegselt tasuta avatud koodiga 
sisuhaldussüsteemi ja veebirakenduste raamistikku.

Projektile antud rahalise toega hoitakse üleval servereid, koodikirjutamise sprinte, 
kohalikke üritusi ning vabatahtlike tunnustamise programme koos igapäevaste 
väljaminekutega ning muude algatustega mis on vajalikud rahvusvahelise 
mittetulundus-organisatsiooni toimimiseks. 

Lisainfot partneriks saamise kohta leiad veebisaidilt www.joomla.org/partners.



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


