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Stavíme web s redakčním systémem Joomla - 3. část
Jan Polzer, 23.8.2016, Délka videa: 00:29:42
Joomla patří mezi trojici nejpoužívanějších redakčních systémů. Jan Polzer Vás provede hlavními charakteristikami a
vlastnostmi tohoto populárního nástroje pro tvorbu webových stránek. Ve třetí části praktického video kurzu se dovíte, jak v
Joomle funguje princip uživatelských práv a jak pracovat s jednotlivými moduly.
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Videoseminář, díky němuž si osvojíte redakční systém Joomla!
Jaký je obsah videosemináře?
Videoseminář je rozdělen do několika minutových úseků, jejichž seznam je uveden níže. Pohybovat se mezi nimi můžete
velmi snadno - přeskočit či se vrátit k nějakému úseku jediným kliknutím myši.
Úvod
Rozdělení práv v redakčním systému Joomla
Úrovně přístupu k obsahu
Správa uživatelských účtů
Poznámky k uživatelům
Hromadná pošta
Vytvoření kontaktního formuláře
Práce s moduly
Vkládání dalších modulů na stránku
Změna pořadí modulů

Lektor
BA (Hons) Jan Polzer
specialista na tvorbu webových stránek. Dlouholetý školitel tvorby webu i práce se softwarem se zaměřením na kancelářské a
vývojové nástroje. Certifikovaný specialista na Microsoft Word a Apple OS X, první certifikovaný vývojář redakčního systému
Drupal v České republice. Denně pracuje s Windows, OS X i Linuxem na desktopech a serveru. Autor řady…

Objednávka
Cena 499 Kč + 21 % DPH
Objednat
Na této stránce si můžete přehrát pouze ukázku videa. Přístup k celému videu si můžete zakoupit po vyplnění objednávky.
Proč zvolit tuto formu studia?
ušetříte náklady i čas – nemusíte nikam cestovat a platíte cenu, která je ve srovnání s prezenčním seminářem
zanedbatelná
nejste vázáni pevným termínem konání – videoseminář lze sledovat kdykoli, a bez problémů sledování přerušit
obsah je propojen s videem - můžete si zajímavou pasáž zopakovat anebo naopak přeskočit pasáž, která pro vás
zajímavá není
videoseminář umožňuje intenzivnější a tím i kratší výklad - neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů
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Jak videoseminář probíhá?
Videoseminář snadno spustíte prostřednictvím odkazu, který obdržíte do e-mailu ihned po objednání. Ve
Vašem internetovém prohlížeči se otevře okno přehrávače videosemináře. V levé části vidíte rozepsaný obsah, díky
kterému se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými pasážemi. Stačí kliknout na libovolnou kapitolu.
Co k videosemináři potřebujete?
přístup na internet
sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka)
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