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Wijzigingen 
Versie Datum Wijzigingen 

0.1 14-11-2021 Eerste versie Joomla 4 AI layout aanpassen 

0.2 xx-12-2021 Modelsites Joomla 4 toegevoegd. 

0.3 xx-02-2022 Uithangbord test40 toegevoegd. 
1.0 19-05-2022 Hernoemd naar Joomla 4 migratie Amnesty websites, volgorde aangepast, planning en 

stappenplan toegevoegd. 

1.1 24-05-2022 Diverse verbeteringen op verzoek van Richard S. 

1.2 02-06-2022 Gebruik van ai_lokaal_31 + verwijderen templates + controle Akeeba plugin Systeem – Backup en 
update + opschonen SP Staging Client log + installatie AI Header + module posities uitgebreid + 
aanzetten submenu’s + bewaren Akeeba Backup v8 ZIP-bestanden + Cassiopeia als Standaard 
template + verwijderen template ai_lokaal_31+ footer menu's en Laatste wijziging en Acties 
uitgewerkt + Menu Social Media + Twitter embeded + instellingen aangevuld met commando’s 
toegevoegd. 

1.3 14-08-2022 Inrichting Slim zoeken, Aanmaken website module, Verwijderen oude zoeken toegevoegd. 
Plaatsen template Cassiopeia searchButton.gif bij Zoeken verwijderd. 
Inrichting Slim zoeken aan Stappenplan toegevoegd. Oude searchButton daar verwijderd. 

1.4 05-09-2022 Bij Modelsite Joomla 4 AI Header Geel code voor Panelbear aangepast. 

1.5 30-09-2022 Bij Stappenplan instelling voor TinyMCE voor scripts aangepast, uitvoeren van Akeeba Magic 
Eraser voor Joomla 4, file_magiceraser-J4-2.0.1.zip, Upload favicon.ico, Instellen websitenaam in 
paginatitels browser toegevoegd. TinyMCE Editor aanpassen voor toestaan van scripts 
toegevoegd. Instellen favicon (browser icoontje) voor template Cassiopeia, Joomla 4, Instellen 
websitenaam in paginatitels van browser toegevoegd. 

1.6 06-11-2022 Joomla 4 Media en toestaan Word doc en docx bestanden toegevoegd. Versies van Extensies ZIP-
files bijgewerkt, overal “of hoger” toegevoegd. Bij inlog formulier, plaats logo's nog wat 
uitgebreid. In Stappenplan bij LAATSTE WIJZIGING code voor Panelbear toegevoegd. Bij 
“Modelsite Joomla 4 AI Header Geel”, Panelbear nog bijgewerkt. 
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Inleiding en planning migratie Amnesty websites naar Joomla 4 
Joomla heeft in augustus 2020 zijn eerst Joomla versie 4 bèta beschikbaar gesteld. Een jaar later in augustus 2021 was een eerste stabiele versie 4.0.0. 

In augustus 2023 stopt Joomla de ondersteuning voor Joomla 3, dus ook het webhosting team van Amnesty voelt zich genoodzaakt voor deze datum alle sites van Joomla 3 

naar Joomla 4 gemigreerd te hebben! 

 

De Internetgroep is vanaf 2021 gaan onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de Amnesty websites. Er is onderzocht hoe een migratie van Joomla 3 naar Joomla 4 uitgevoerd 

kan worden en is een eigen template ontwikkeld, op basis van het standaard door Joomla aangeboden Cassiopeia template. Hiermee zijn 4 modelsites gemaakt. 

In de Joomla wereld worden vele losse Extensies gebruikt als toevoeging om de standaard Joomla omgeving. Ook bij de Amnesty sites worden vele extensies gebruikt. Er is 

ook onderzocht welke Extensies weer in Joomla 4 gebruikt kunnen worden en welke niet. 

 

In dit document worden de 4 Modelsites die gemaakt zijn verder uitgewerkt. Van deze Modelsite is ook een eenvoudige variant gemaakt, geschikt voor een site met 

eenvoudige content, de zogenaamde “uithangbord”. Aangegeven is hoe een aantal basis instellingen hiervoor ingericht zijn.  

Verder is een uitgebreid stappenplan gemaakt van alle stappen die benodigd zijn voor de migratie van Joomla 3 naar Joomla 4 die het Joomla 4 webhosting team zal 

gebruiken voor de migratie. 

 

Er is een globale planning gemaakt voor de migratie van Joomla 3 naar Joomla 4 van de Amnesty sites. 

Na de J4 Voorbereidingen is In feb 2022 een eerste productiewebsite (Zevenaar) overgezet naar J4.  

Daarna zijn in feb/mrt 2022 een aantal eenvoudige sites (“uithangborden”) overgezet en in productie genomen. In mei worden nog een paar laatste “uithangborden” 

overgezet. Van feb 2022 tot mei 2022 zijn een groot aantal extensies onderzocht, of deze mee kunnen migreren met Joomla 4. 

In mei 2022 willen we beginnen met de overige productiesites, waarbij deze mogelijk in een aantal delen (1 t/m 3) worden uitgevoerd. 

 

 

Joomla 4 migratie webhosting team R & R & R 
Het Joomla 4 migratie team bestaat op dit moment uit: 

Richard Schlichting r.schlichting@amnesty.nl  

Rein Helmink  r.helmink@amnesty.nl  

Richard de Boer r.deboer@amnesty.nl  

algemeen  webhosting@amnesty.nl  

 

Joomla 4 online informatie 
Joomla 4 Tutorial - What's new? Dashboard Overview & Comparison - YouTube 

Joomla 4 handleidingen project - Joomla! Documentation 

J4.x:Adding a New Article - Joomla! Documentation 

J4.x:Adding a New Menu - Joomla! Documentation 

Joomla 4: Tweak Cassiopeia with a top banner and horizontal navigation - The Joomla Community Magazine 

How to View Joomla 4 Module Positions in Cassiopeia Template - YouTube 

Module positions (kickstartcassiopeia.com) 

  

mailto:r.schlichting@amnesty.nl
mailto:r.helmink@amnesty.nl
mailto:r.deboer@amnesty.nl
mailto:webhosting@amnesty.nl
https://www.youtube.com/watch?v=K4ftrr-cx1g
https://docs.joomla.org/JDOC:Joomla_4_Tutorials_Project/nl
https://docs.joomla.org/J4.x:Adding_a_New_Article
https://docs.joomla.org/J4.x:Adding_a_New_Menu
https://magazine.joomla.org/all-issues/september/joomla-4-tweak-cassiopeia-with-a-top-banner-and-horizontal-navigation
https://www.youtube.com/watch?v=gsuArwtWut8
https://www.kickstartcassiopeia.com/tutorials/module-positions
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Migratie van Amnesty websites naar Joomla 4 
• Maak een keuze voor de migratie via één van de twee stappen: 

o Migratie via een update van Joomla 3 naar Joomla 4, bij veel content en bij veel verschillende extensies 

o Migratie via een nieuw “uithangbord” op Joomla 4, bij weinig content en bij weinig verschillende extensies 

Bij weinig content en extensies is het waarschijnlijk eenvoudiger/sneller om alleen de content over te zetten, ipv een volledige update. 

Stappenplan migratie naar Joomla 4 via een update van Joomla 3 naar Joomla 4 
• Bepaal welke testsite (workshop)  gebruikt gaat worden 

• Overleg met de contactpersoon/personen/webmaster van de groep 

o Bepaal wie de contactpersoon/personen/webmasters voor de migratie zijn 

o Overleg wat de groep zelf wil uitvoeren en wat de Internetgroep zal uitvoeren 

o Maak een keuze uit de verschillende layout modellen: 

▪ Joomla 4 met AI Header Geel 

▪ Joomla 4 met AI Header Zwart 

▪ Joomla 4 met Brand logo Geel 

▪ Joomla 4 met Brand logo Zwart 

o Maak een keuze welke onderdelen in b.v. een Zijmenu komen en welke onderdelen in de Footer 

o Stel voor om externe links op te nemen in de Footer 

o Stel voor om de standaard externe links van de testsites op te nemen 

o Geef aan dat eventuele mutaties in content even opgespaard moeten worden of in twee sites bijgehouden moeten worden. 

o Communiceer welke testsite gebruikt gaat worden 

o Communiceer de testsite ook vast naar de monitor van de regio 

• De J3 productie site 

o Controleer de laatste Joomla 3 versie en installeer de nog eventuele extensie updates 

o Installeer de Akeeba Backup Professional 

▪ pkg_akeeba-8.2.x-pro.zip of hoger. 

▪ Control Panel | Download id: 

▪ Control Panel | Configuration 

• Advanced Configuration | Archiver Engine: ZIP Format 

• ANGIE Password: Master Password Admin Tools 

▪ Contol Panel | Backup Now 

▪ Vul een backup description in: Akeeba Backup (productiesite> Pro, full backup voor migratie naar J4, kopie naar testomgeving. RdB 

• Controleer of alle onderdelen van een kale Wnn (=wbron) hier aanwezig zijn 

o Systeem | Contolpanel | Joomla is up-to-date 

o [Opties] | Updatekanaal: Volgende Joomla 

o Controleer de Extensies met de Extensies van Wnn  

o Als een item afwezig is in de productie omgeving, moet deze in wnn verwijderd worden! 

o [Opties] | Updatekanaal: Standaard 

• Kopieer het backup bestand naar een centrale locatie b.v. /home/<user>/backup_joomla 

• Maak een workshop omgeving aan via het cmd-script 

o Zie tabblad [Wnn + backup + restore] 

• Restore de J3 site in de testomgeving vanuit het backup-bestand 

o Akeeba Backup | Control Panel | Advanced Operations | Import Archives 

o Import the files 

o Selecteer de archive en Restore 

o Zie tabblad [Wnn + backup + restore] 

• Pas de AI Header of template/stijl ai_lokaal_31 iets aan, zodat duidelijk is om welk testsysteem het gaat 

o Eerste extra regel: workshop/wnn 

• Zet in de J3 site de Update-bron, het Updatekanaal van Standaard naar Volgende Joomla (Componenten | Joomla update | Opties) 

• Ga naar de pagina Voor-update controle voor Joomla 4.1.x (Componenten | Joomla update) 

o Controleer Vereiste PHP & Database instellingen: allemaal Ja 

o Controleer Aanbevolen PHP-instellingen: 1 waarschuwing, Uitvoer buffering: Aan 

o Controleer het gedeelte “Update-informatie niet beschikbaar” 

▪ Vergelijk alle extensies met Excel bestand “Joomla 4 update controle.xlsx”, tabblad Extensies 

▪ Een aantal bekende Extensies zullen nog onderzocht moeten worden 

▪ Als er nieuwe Extensies voorkomen, moeten deze aan de lijst worden toegevoegd en worden onderzocht 

▪ Bepaal hoe belangrijk een Extensie is en of er mogelijk een alternatief is 

▪ Kies dan uiteindelijk voor Verwijderen of Behouden 

o Controleer het gedeelte “Update noodzakelijk” 

▪ Voer waar mogelijk een update van de extensie uit  

▪ Waar niet mogelijk, verwijder de extensie. De kans dat de upgrade fout gaat is groot! 

o Controleer het gedeelte “Geen update vereist” 

▪ SP Staging Client: is vooraf een update noodzakelijk! Installeer pkg_spstgsrv_6.0.2_j4.0.zip of hoger. 

o Ga naar tabblad [Live update], controleer daar gedeelte “De volgende plugins kunnen problemen veroorzaken tijdens de upgrade” 

▪ Voer waar mogelijk een update van de extensie uit  

▪ Waar niet mogelijk, verwijder de extensie. De kans dat de upgrade fout gaat is groot! 

• Ga naar de gebruikte Templates. Extensies | Templates | Stijlen. 

o Website: kijk welke template als Standaard staat. De andere templates kunnen verwijderd worden. 

o Beheergedeelte: kijk welke template als Standaard staat. De andere templates kunnen verwijderd worden. 

o Ga naar Extensies | Beheren | Beheren en zoek de templates (zowel website als beheer) en verwijder. 

• Maak met Akeeba Backup een backup van de aangepaste J3 testomgeving 

o Als de migratie naar J4 fout gaat, kan deze backup weer teruggezet worden 

o Backup comment: Akeeba Backup Pro w21 - Huizen, na opruimen, voor migratie naar J4. RdB 

• Voer de J3 naar J4 update uit (Componenten | Joomla update | tabblad [Live update] | [Installeer de update] 

• Controleer na update het eerste scherm “Joomla! Versie update status” 

o Controleer de melding “De website bijwerken is geslaagd. De huidige Joomla versie is nu 4.1.x” 
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o Controleer eventuele (rode) opmerking. Leg deze vast, eventueel via een schermafdruk. 

▪ Opmerking dat “Installed version of Sourcerer not compatable with Joomla 4. Plugin has been disabled! 

• Zie verder op, (her)installatie laatste versie. 

o Bij een niet geslaagde update ga terug naar af … 

▪ Probeer te achterhalen bij welke extensie de oorzaak kan liggen … 

▪ Mogelijk later nog een lijst met voorgekomen problemen … 

▪ Gebruik het laatst gemaakte backup bestand (van voor net voor de update)  

▪ Verwijder de extensies die problemen geven. 

• Na deze updates moeten gelijk nog een aantal post-acties uitgevoerd worden: 

o Menu | Systeem, controleer alle groene vinkjes of oranje items 

o Onderhoud: Database 

▪ Zie eventueel ook “Joomla 4 update controle.xlsx”, tabblad Database 

▪ Selecteer items met [x problemen] en geef [Repareren]  (ook gevonden: [Structuur bijwerken], Fix button) 

o Onderhoud: Algemene check-in 

▪ Zie eventueel ook “Joomla 4 update controle.xlsx”, tabblad Check-in 

▪ Selecteer de items en geef [Inchecken] 

o Gegevens: Waarschuwingen 

▪ Er is één waarschuwing bekend: “De PHP tijdelijke map is niet ingesteld”, deze is opgelost. 

▪ Bij nieuwe waarschuwingen deze onderzoeken en eventueel opnemen in “Joomla 4 update controle.xlsx” (nieuw tabllad) 

o Gegevens: Installatieberichten (is gelijk aan [Post-installatie berichten] in de header) 

▪ Zoek item in “Joomla 4 update controle.xlsx”, tabblad Installatieberichten en behandel volgen Actie 

• HTTP Security Headers | Standaard beveiligingsheaders inschakelen  

gebruik [Enable default security headers] en Save & Close 

• Overige items normaal [Verberg dit bericht] 

▪ Bij nieuw item neem deze op in het bestand 

o Als het goed is zijn alle items bij Systeem dan groen, zo niet los het op voor verder te gaan! 

• Als de update geslaagd is, moeten gelijk een aantal post-installaties uitgevoerd worden: 

o Van een aantal extensies zijn gelijk nieuwe J4 versies beschikbaar, installeer gelijk de nieuwe versies, waarschijnlijk: 

▪ Voer eventueel nog uit: Update | Extensions | Vind updates 

▪ Home Controlepaneel | Notifications | Er zijn updates beschikbaar 

▪ Admin Tools Professional Package 7.1.x of hoger. 

▪ Dutch 4.2.x.x of hoger. 

▪ mod_db8stielastmodified 4.0.1 of hoger. 

▪ Weblinks Extension Package 4.0.1 of hoger. 

o Sommige extesies worden niet vanzelf gevonden, maar hebben wel een update nodig 

▪ Sourcerer: deze geeft zelf een foutmelding dat deze disabled wordt, ondanks dat wel een nieuwe versie 9.2.0 is geïnstalleerd. 

▪ Installeer opnieuw de sourcerer-v9.x.x.zip of hoger. Daarna wel goed en enabled. 

o Controleer ook eventueel andere nieuwe updates  

• Zet na de J4 update de bij Update bron het Updatekanaal weer terug van Volgende Joomla naar Standaard 

o Update | Joomla | Opties | Update kanaal: Standaard 

• Installatie Akeeba Backup Professional 9 (versie 8 minimaal J4 compatible, versie 9 voor werkelijk gebruik) 

o Als het goed is was de Professional versie al geinstalleerd in de J3 omgeving. 

o Teams, Joomla 4, pkg_akeebabackup-9.4.x-pro.zip of hoger. 

o Systeem | Installeren | Extensies | Upload pakketbestand | pkg_akeebabackup-9.4.x-pro.zip of hoger. 

o Akeeba Backup for Joomla! | Control Panel | Enter your Download ID | click here 

o Downloadsleutel:  

o Akeeba Backup for Joomla! | Control Panel | Configuration 

▪ Archiveer engine: van JPA format (recommended) naar ZIP format 

▪ ANGIE Password: geef Admin Tools Master Password 

o We gaan gebruik maken van de Akeeba Plugin “Systeem – Backup en update”. Controleer dat deze actief staat. 

▪ Deze plugin zorgt er voor dat voor dat een Joomla versie update wordt uitgevoerd, eerst een backup wordt gemaakt. 

• Akeeba Backup oude versie 8 blijft staan 

o De Akeeba Backup 9 gebruikt een andere map dan de Akeeba Backup 8! Als Akeeba Backup 8 wordt verwijderd, worden ook deze backup’s verwijderd! 

o V8: /var/www/workshop.amnesty.nl/httpdocs/w00/administrator/components/com_akeeba/backup 

▪ Bepaal of ZIP’s files nog bewaard moeten worden (en eventueel verplaats naar onderstaande map! 

o V9: /var/www/workshop.amnesty.nl/httpdocs/w00/administrator/components/com_akeebabackup/backup 

o Verwijder V8: Systeem | Beheren | Extensies | Zoeken akeeba) 

o Selecteer versie 8, Pakket, [Deinstalleren] 

• Maak een eerste J4 backup van de huidige status 

Control Panel | Basis Operations | [Backup Now] 

Description: Akeeba Backup Pro – workshop/w00 - <website> na migratie naar J4 en eerste layout instellingen. RdB / RS 

• Installatie Akeeba Admin Tools 7 wordt nu bij update gevonden, hoeft niet meer apart geinstalleerd 

o Componenten | Admin Tools for Joomla! | Control Panel: Main Password: Protected Features staan allemaal uit, OPNIEUW ZETTEN! 

o Akeeba Admin Tools J4 installatie en configuratie v2.0.docx, H3.5 pag 28 

Password-protect Administrator 
Bad Words 
Clean Temp-Directory 
Database Tools 
Emergency Off-Line 
Fix Permissions 
Permissions Configuration 
.htaccess Maker 
NginX Configuration Maker 
web.config Maker 

Ja 
Nee 
Ja 
Ja 
Nee 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Auto IP Blocking History 
Auto Blocked IP Addresses 
Site IP Disallow List 
Administrator Exclusive Allow IP List 
Main Password 
Quick Setup Wizard 
URL Redirection 
PHP File Change Scanner 
PHP File Change Scanner Reports 
SEO and Link Tools 

Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Web Application Firewall  
WAF Deny List 
Configure WAF 
WAF Exceptions 
Check Temp and Log Directories 
PHP File Change Scanner Scheduling 
Export & Import settings 
Blocked Request Log 
Unblock an IP 
Temporary Super Users 

Nee 
Ja 
Ja 
Ja 
Nee 
Ja 
Ja 
Nee 
Nee 
Ja 

o Gebruik van Email templates aangepast, zet versturen successful backend login uit: 

Control Panel | Master password | Web Application Firewall | Configure WAF | Logging & Reporting 

Email this address on successful backend login | verwijder webhosting@amnesty.nl | Opslaan 

mailto:webhosting@amnesty.nl
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• Het blijk dat er oude Akeeba Extensies niet automatisch verwijderd worden, deze moeten handmatig gede-installeerd worden. Als deze worden gede-installeerd blijven 

er echter mappen en bestanden achter. Daarom is er een Joomla 4 versie van de Akeeba Magic Eraser gemaakt. 

Systeem | Extensies | Installeren | file_magiceraser-J4-2.0.1.zip    (o.a. in Teams, Joomla 4, Extensies en files) 

Automatically removes obsolete extensions and files related to Akeeba extensions for Joomla.I have uninstalled 4 obsolete extensions: 

lib_FOF  file_fef  file_fof40 file_admintools 

I have removed 2 obsolete folders: media/fef libraries/fof40 

• Plaats de volgende bestanden in het bestandsysteem: 

o Zie eventueel ook “Joomla 4 update controle.xlsx”, tabblad Bestandswijzigingen 

o /var/www/<site>.amnesty.nl/httpdocs/.htaccessF 

▪ FileZilla | copy .htaccess naar httpdocs 

o /var/www/<site>.amnesty.nl/httpdocs/robot.txt 

▪ cmd5 | workshop | ls | go | (x) Zelf doen | cd w00 | chmod g+rw robots.txt 

▪ FileZilla | copy robot.txt naar httpdocs 

▪ cmd5 | chmod g-w robots.txt 

o /var/www/<site>.amnesty.nl//httpdocs/media/templates/site/cassiopeia/css/user.css     

▪ download eventueel laatste versie van Teams of Internetgroep download 

▪ adminstrator | Website templates | Cassiopia gegevens en bestanden | Nieuw bestand | uploaden 

o /var/www/<site>. amnesty.nl//httpdocs/images/AI-logo.png 

o /var/www/<site>.amnesty.nl//httpdocs/media/templates/site/cassiopeia/images/favicon.ico:  

Pas geldige bronformaten aan: Systeem | Templates | Website templates | [Opties] | Geldige bronformaten: voeg ,ico toe. 

Als nog foutmeldingen met uploaden dan ook: Inhoud | Media | [Opties]. Als Beperkt uploads = Ja, dan ,ico toevoegen aan Toegestane extensies. 

▪ adminstrator | Website templates | Cassiopia gegevens en bestanden | Nieuw bestand | /cassiopeia/images | uploaden 

• Instellen websitenaam in paginatitels van browser: 

o Systeem | Algemene instellingen | tabblad Website | Onderdeel SEO | Websitenaam in paginatitels: Nee -> Voor. 

• Pas het standaard inlog formulier voor aanmelden aan: 

o Zie ook dit document, Inlogformulier aanpassen en logo’s.    Dit document: inlog formulier aanpassen en logo’s 

o Zet plugin Systeem – WebAuth wachtwoord inloggen uit    (System | Beheren | Plugins, Zoeken: webauth) 

o Zet plugin Authenticatie in twee stappen – Google Authenticator uit  (System | Beheren | Plugins, Zoeken: google) 

o Plaats logo’s voor Inloglogo, Afbeelding, Merk groot, Merk klein 

▪ Systeem | Beheer templatestijlen | Atum – Default | Bewerken | tabblad Afbeeldingsinstellingen 

▪ Selecteren } AI-logo.png 

▪ Afbeelding, Merk Groot, Merk klein 

• Wijzig bij de SP Staging Client de SP Staging Manager URL: 

o Componenten | SP Staging Client | Opties 

o Manager URL: https://beheerder.amnesty.nl | Opslaan en sluiten 

o Schoon de oude Joomla 3 logging op: eigenlijk kan al het voorgaande weg en kies dan voor [Mass Delete]. 

• Begin met de inrichting van de site: 

o Pas Bij gebruik van JCE Editor zet Allow Javasript aan.   Dit document: JCE Editor – profile Default – Allow Javascript 

(Componeten | JCE Editor | Profiles| Default | Edit Parameters | Advanced | Code Blocks | Allow Javascript: JA) 

o Pas bij gebruik van de TinyMCE Editor de settings aan: 

Systeem | Beheren | Plugins Zoeken: tiny 

Gebruik Joomla tekstfilter: van Uit naar Aan.    (verboden element script,applet,iframe uit) 

o Zet het tonen van de template module posities aan:    Dit document: Tonen van Joomla 4 template posities 

Systeem | Websites templates | Opties |  

o Pas de layout aan aan één van de 4 layout modellen    Dit document: Modelsites Joomla 4 voor Amnesty 

▪ Modelsite Joomla 4 AI Header Geel 

▪ Modelsite Joomla 4 AI Header Zwart 

▪ Modelsite Joomla 4 Brand logo Geel 

▪ Modelsite Joomla 4 Brand logo Zwart 

o In overleg met de groep, plaats de onderdelen op de juiste posities voor Zijmenu en Footer etc. 

o Zet merk / logo Cassiopeia uit 

▪ Systeem | Website templatestijlen | Cassiopeia – Default | Geavanceerd | Merk: Nee 

o Als template ai_lokaal_31, installeer dan module AI Header 

▪ header_module_install_2.1.0.zip of hoger. 

o Zet module AI Header aan en op juiste positie Onder top (below top). Zet Groepnaam en pas eventueel Eerste regel aan voor workshop/wnn 

▪ Tabblad Menutoewijzging: Op alle pagina’s 

o Plaats overige website modules: menu, sitebar right, footer etc: Inhoud | Website modules 

▪ AI Header         -> Onder top (below top) 

▪ Hoofdmenu         -> Menu (menu) 

▪ Amnesty Nieuws, Actuele Acties, Laatste Wijziging, Amnesty International  -> Voettekst (footer) 

▪ Zoeken (oude COM_SEARCH)      -> Zet uit en verwijder later 

▪ Login, Inlogformulier, Overig?      -> Sidebar-rechts (sidebar-right) 

▪ Kruimelpad         -> Kruimelpad (breadcrumbs)  

▪ Controleer dat alle items zijn overgezet, ook als deze niet gepubliceerd zijn! 

o Als template ai_lokaal_31 zet dan template om naar Cassiopeia – Default als Standaard 

▪ Systeem | Website templatestijlen | Cassiopeia – Default | Instellen als Standaard 

▪ Verwijder de template ai_lokaal_31: Systeem | Beheren | Extensies | Zoeken ai_lokaal | ai_lokaal_31 | Deinstalleren 

o Zet de submenu’s van het Hoofdmenu aan: 

▪ Inhoud | Website modules | Hoofdmenu | Geavanceerd | Weergave: Dropdown 

o Pas Bewerk de footer eventueel via menu's AMNESTY INERNATIONAL, DOE MEE, LAATSTE WIJZGING, ACTIES 

▪ Menu’s | Beheren | -> Footermenu AMNESTY, Footermenu DOE MEE 

▪ Inhoud | Website modules |  

• -> AMNESTY INTERNATIONAL | Geavanceerd | Koptekst-tag = h5 | Modulestijl = noCard 

• Amnesty nieuws -> DOE MEE! | Geavanceerd | Koptekst-tag = h5 | Modulestijl = noCard 

• Actuele Acties -> ACTIES | Titel = Toon | Geavanceerd | Koptekst-tag = h5 | Modulestijl = noCard 

• -> LAATSTE WIJZIGING | Titel = Toon | Geavanceerd | Koptekst-tag = h5 | Modulestijl = noCard 

https://beheerder.amnesty.nl/
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• Volgorde oplopend | Zet op volgorde AMNESTY, DOE MEE, LAATSTE WIJZIGING, ACTIES 

▪ Menu’s | Footermenu AMNESTY 

• Amnesty International | URL | https://www.amnesty.org | Doel = Nieuw 

• Amnesty International | URL | https://www.amnesty.nl | Doel = Nieuw 

• Goed nieuws | URL | https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen/goed-nieuws | Doel = Nieuw 

• Privacy beleid | URL | https://amnesty.nl/privacy (eventueel naar lokaal privacy statement!) | Doel = Nieuw 

• Volgorde oplopend | Zet in bovenstaande volgorde 

▪ Menu’s | Footermenu DOE MEE 

• Neem contact op | URL | https://<site>.amnesty.nl/contact | Doel = Nieuw  (naar eigen contact formulier : Doel = Hoofd) 

• Zet u in voor Amnesty | URL | https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/aanmelden-actienetwerken | Doel = Nieuw 

• Steun Amnesty | URL | https://www.amnesty.nl/steun-ons | Doel = Nieuw 

• Voer actie vanuit uw stoel | URL | https://www.amnesty.nl/actiecentrum | Doel = Nieuw 

• Volgorde oplopend | Zet in bovenstaande volgorde 

▪ Inhoud | Website modules | LAATSTE WIJZGING | Toon datum = Meest recente datum | Tekst voor datum = <spatie> | Datum / Tijd = j F y 
<h4><br><br></h4>{source} &copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo "Amnesty Nederland Internetgroep"; 

?>{/source} 

• Let op: geen punt voor de eerste <h4>! 

• Tabblad Geavanceerd | Weergave = plaintext 

▪ LAATSTE WIJZIGING In combinatie met het Panelbear script: 

<br><br><p>{source}&lt;!-- Panelbear --&gt;<br /> &lt;script async 

src="https://cdn.panelbear.com/analytics.js?site=7uX4S7r2spR "&gt;&lt;/script&gt;<br /> &lt;script&gt;<br /> 

window.panelbear = window.panelbear || function() { (window.panelbear.q = window.panelbear.q || 

[]).push(arguments); };<br /> panelbear('config', { site: '7uX4S7r2spR' });<br /> 

&lt;/script&gt;{/source}Deze site wordt gemonitord door <a href="https://panelbear.com/cookie-free-

analytics/" target="_blank" rel="noopener">Cookie free Panelbear</a><br>{source}<br>{/source}<br>{source} 

&copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo "Amnesty Nederland Internetgroep"; ?>{/source}</p> 

De gele items moeten vervangen worden door de code voor de juiste site! 

▪ Componenten | Advertenties | Advertenties | Actuele Actie | Aangepaste code |   (banners small) 

<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_actie.php" target="_blank">  

<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_banner.php" alt="Actie banner" 

/></a> 

o Richt Slim zoeken (com_finder) in en verwijder oude Zoeken (com_search, pkg_search) 

▪ In Joomla 4 werkt oude Zoeken niet, alleen Slim zoeken. Zie ook Inrichting Slim Zoeken, verderop 

▪ Controleer of alle Plugins aan staan 

▪ Start de Indexering, controleer eventueel Statisttieken, Inhoudsschema’s. Opties normaal default. 

▪ Maak een nieuwe website module Slim zoeken aan: 

• Inhoud | Website | [Nieuw] | Slim zoeken 

• Titel: Zoeken | Label zoekveld: Verberg | Zoekknop: Toon | Positie Sitebar-rechts [sitebar-right] 

• Geavanceerd: Koptekst-tag: h5 | Modulestijl: card 

• Sorteer Zoeken in Sitebar-right, meestal bovenaan 

o Verwijder oude Zoeken, com_finder, pkg_search 

▪ Systeem | Beheren | Extensies | Zoeken: pkg_search | Deinstalleren. 

o Bewerk site menu eventueel voor lokaal nieuws 

o Voeg eventueel site menu voor Social Media toe: 

▪ Menu’s | Beheren | Nieuw | Titel = Sitemenu Social Media | Unieke naam: sitemenu-social-media | Beschrijving Sitebarmenu Social Media 

▪ Inhoud | Website modules | Nieuw | Type = Menu  

▪ Titel = Social Media | Selecteer menu = Sitemenu Social Media | Positie = Sidebar-rechts [sidebar-right] 

▪ Geavanceerd | koptekst-tag = h5 | Modulestijl = card 

▪ Menu’s | Sitemenu Social Media  

• Nieuw | Amnesty NL Facebook | URL | https://www.facebook.com/amnestynl | Nieuw 

• Nieuw | Amnesty NL Twitter | URL | https://twitter.com/amnestynl | Nieuw 

• Nieuw | Amnesty NL Instagram | URL | https://www.instagram.com/amnestynl | Nieuw 

• Eventueel: 

• Nieuw | Amnesty  NL YouTube | URL | https://www.youtube.com/user/amnestynl | Nieuw 

• Nieuw | Amnesty NL LinkedIn| URL | https://www.linkedin.com/company/amnesty-international-the-netherlands | Nieuw 

• Media | Uploaden | socialmeida_*.png  

• Sitemenu Social Media | Facebook, Twitter, Instagram | Linktype | Linkafbeelding | Selecteren | socialmedia_*.png 

o Pas Voeg eventueel Twiter Amnesty NL Embedded toe aan Sitebar right 

▪ Inhoud | Website modules | Nieuw | Aangepast  

▪ Titel = Twitter Amnesty NL | [Code] | Positie = Sidebar-rechts [sidebar-right] 
<a class="twitter-timeline" data-height="400" href="https://twitter.com/amnestynl?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets 

by amnestynl</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

▪ Menutoewijzing | Op alle pagina’s -> Alleen op geselecteerde pagina’s| maak keuze 

▪ Geavanceerd | Koptekst-tag = h5 

▪ Sorteer op juiste positie in Sidebar-right 

o Pas Contactpersonen Category eventueel aan (b.v. volgens test40). 

o Pas Contactpersonen layout aan, toevoegen afbeelding 

o Pas Contactpersonen voeg eventueel image bij personen toe 

• Communiceer met de contactpersoon/webmaster dat de testsite klaar staat en dat verder ingericht, getest kan worden. 

• Bewaak de voortgang van de werkzaamheden en testen door de groep 

• Als de groep akkoord met de inhoud:  

o Laat de testsite monitoren door de monitor van de regio en laat eventuele opmerkingen nog uitvoeren door de groep 

• Als de inhoud definitief akkoord: 

o Maak met Akeeba Backup nog een backup van de oude J3 productie site en bewaar die nog 

o Maak met Akeeba Backup een backup van de nieuwe J4 testsite 

o Kopieer het backup bestand naar de productieomgeving 

o Restore de J4 testsite in productieomgeving vanuit het backup bestand, normaal via Kickstart etc. (m.b.v. Backup Pro niet direct mogelijk). 

• Communiceer dat de productiesite is omgezet van J3 naar J4! 

https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.nl/
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen/goed-nieuws
https://amnesty.nl/privacy
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/aanmelden-actienetwerken
https://www.amnesty.nl/steun-ons
https://www.amnesty.nl/actiecentrum
https://www.facebook.com/amnestynl
https://twitter.com/amnestynl
https://www.instagram.com/amnestynl
https://www.youtube.com/user/amnestynl
https://www.linkedin.com/company/amnesty-international-the-netherlands
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Stappenplan migratie naar Joomla 4 via een “uithangbord” 
• Overleg met de contactpersoon/personen/webmaster van de groep 

o Bepaal wie de contactpersoon/personen/webmasters voor de migratie zijn 

o Overleg wat de groep zelf wil uitvoeren en wat de Internetgroep zal uitvoeren 

o Maak een keuze uit de verschillende layout modellen (AI Header, Brand logo, Geel, Zwart) 

o Overleg of er nog wijzigingen in gebruik van onderdelen voor Zijmenu en Footer gewenst zijn. 

o Overleg welke gebruikers aangemaakt moeten worden en dat nieuw wachtwoord wordt gestuurd 

o Communiceer welke testsite gebruikt gaat worden 

o Communiceer de testsite ook vast naar de monitor van de regio 

• Maak met Akeeba Backup een backup van de J4 “Uithangbord” (test40?) 

• Kopieer het backup bestand naar de testomgeving 

• Restore de J4 “Uithangbord” in de testomgeving vanuit het backup-bestand 

• Pas de AI Header iets aan, zodat duidelijk is om welk testsysteem het gaat 

• Begin met de inrichting/aanpassing van de site: 

o Pas de layout aan aan één van de 4 layout modellen Teams, Joomla 4, “Joomla 4 AI layout aanpassen.docx”: 

▪ Modelsite Joomla 4 AI Header Geel 

▪ Modelsite Joomla 4 AI Header Zwart 

▪ Modelsite Joomla 4 Brand logo Geel 

▪ Modelsite Joomla 4 Brand logo Zwart 

o In overleg met de groep, plaats de onderdelen op de juiste posities voor Sidebar Right en Footer etc. 

o Afhankelijk van uitkomst wat groep zelf wil uitvoeren en wat Internetgroep zal uitvoeren: 

▪ Internetgroep: pas de content aan, aan de originele website 

▪ Groep zelf: Communiceer met de contactpersoon/webmaster dat de testsite klaar staat en dat verder ingericht, getest kan worden. 

• Bewaak de voortgang van de werkzaamheden en testen door de groep 

• Als de groep akkoord met de inhoud:  

o Laat de testsite monitoren door de monitor van de regio 

o Laat eventuele opmerkingen nog uitvoeren door de (Internet)groep 

• Als de inhoud definitief akkoord: 

o Maak met Akeeba Backup nog een backup van de oude J3 productiesite en bewaar die nog 

o Maak met Akeeba Backup een backup van de nieuwe J4 testsite 

o Kopieer het backup bestand naar de productieomgeving 

o Restore de J4 testsite in productieomgeving vanuit het backup bestand 

• Communiceer dat de productiesite is omgezet van J3 naar J4! 
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Modelsites Joomla 4 voor Amnesty 
Voor de layout van onze Joomla 4 sites en ook met het uithangbord zijn nog eenvoudig een paar varianten in te stellen: 

• Gebruik van AI Header en meer kleur Geel (de huidige instelling van test40) 

• Gebruik van AI Header en meer kleur ZwartJoomla 

• Gebruik van Brand logo en meer kleur Geel 

• Gebruik van Brand logo en meer kleur Zwart 

De module AI Header is een module die veel gebruikt is in de Joomla 3 omgeving. De instellingen (sitenaam etc) kunnen dan eenvoudig mee gemigreerd worden. De AI 

Header kan ook worden uitgeschakeld en dan kan gebruik worden gemaakt van de standaard Brand logo in Joomla 4. Met de AI Header zijn meerdere regels (subtitels) 

mogelijk. Met het Brand logo kan de sitenaam maar uit één regel bestaan. 

 

Dan zijn er nog twee kleurvarianten gemaakt met meer Geel of met meer Zwart. 

 

Modelsite Joomla 4 AI Header Geel 
Onderstaand een eerste versie met opmaak in het Geel, met gebruik van de standaard plugin AI Header. 

 

Het Merk / logo van de template Cassiopeia is uitgezet: 

Systeem | Templates | Website templatestijlen 

Cassiopeia – Default 

tabblad [Geavanceerd] 

Merk:  Nee 
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De eigen plugin AI Header wordt aangezet:  

Inhoud | Website modules 

De gebruikte positie is [below-top]. 

De groepsnaam en de Eerste extra regel worden gebruikt. 

  

Plaatsing van Website modules 

Inhoud | Website modules. 

Het Hoofdmenu wordt op de positie [menu] geplaatst: 

 

 

 

 

 

Navigation nav-pils? Mogelijk nog van J3 … 

 

 

Op Dropdown bij gebruik van submenu’s! 

 

_menu? Mogelijk nog van J3 … 

 

 

 

Overgenomen  

 

 

 

Geen invloed meer, overschreven door user.css? 
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In de [sidebar-right] worden lokale items gezet zoals Social Media (met linkjes) en Twitter en eventueel het Inlogformulier geplaatst. Ook Zoeken kan hier eventueel 

geplaatst worden. 

 

In de footer worden de modules AMNESTY INERNATIONAL, DOE MEE! (beiden met linkjes), LAATSE WIJZGING en ACTIES (met banner) geplaatst. 

Voor het onderscheid als kop is gekozen om de items hier in hoofdletters weer te geven. 

 

Hoofdmenu Afhankelijk van de site, hier niet uitgewerkt … 

Zoeken  Instellingen:       Zie ook “Plaatsen template Cassiopeia searchButton.gif bij Zoeken” in dit document.

 

Inhoud | Website modules | Lokaal nieuws 
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 Weergave [Standaard] geeft mooiste resultaat! 

 Andere waarden uitlijning minder. 

 

 

 

 Modulestijl: gebruik [card] van Casseiopia! 

 Module tag: maakt niet zo veel uit … 

 Bootstrap-grootte: onbekend … 

 Koptekst-tag: [h5] dit bepaalt werkelijk de grootte van de titel! 

 

Menu’s | Lokaal nieuws Menu item met zelfde titel: 

  

 Lokale linkjes:       Doelvenster: Hoofd ! 
https://test44.amnesty.nl/service2/webhosting 

 https://test44.amnesty.nl/service2/template 

 https://test44.amnesty.nl/service2/downloads 

Inlogformulier Standaard is het inlogformulier wat uitgebreid:   Dit is teruggebracht tot: 

        
  Zie daarvoor “Inlog formulier aanpassen en logo’s” in dit document. 

Inhoud | Website modules | Inlogformulier 

Voor instellingen zie ook Lokaal nieuws. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://test44.amnesty.nl/service2/webhosting
https://test44.amnesty.nl/service2/template
https://test44.amnesty.nl/service2/downloads
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Inhoud | Website modules | AMNESTY INTERNATIONAL    hier gekozen voor hoofdletters als onderscheid kop in footer.  

  

 

    Weergave [Standaard] geeft mooiste resultaat! 

 Andere waarden uitlijning minder. 

 

 

 

 

 

 Modulestijl: gebruik [noCard] van Casseiopia! 

 Module tag: maakt niet zo veel uit … 

 Bootstrap-grootte: onbekend … 

 Koptekst-tag: [h5] dit bepaalt werkelijk de grootte van de titel! 

 

 

Amnesty  

International Menu item met zelfde titel 

  

Linkjes:        Doelvenster: Nieuw venster met menubalk ! 
https://www.amnesty.org 

https://www.amnesty.nl 

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen/goed-nieuws 

https://amnesty.nl/privacy (eventueel naar lokaal privacy statement!) 

Inhoud | Website modules | DOE MEE! 

https://www.amnesty.org/
https://www.amnesty.nl/
https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/onze-successen/goed-nieuws
https://amnesty.nl/privacy


14 

  

Doe mee! Menu item met dezelfde instellingen: 

    

Linkjes:       Doelvenster: Nieuw venster met menubalk ! 
https://test44.amnesty.nl/internetgroep (naar eigen contact formulier) 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/aanmelden-actienetwerken 

https://www.amnesty.nl/steun-ons 

https://www.amnesty.nl/actiecentrum 

 

Inhoud | Website modules | ACTIES 

    

 Titel: Toon Modelstijl: noCard dan wordt titelkop wel getoond! 

https://test44.amnesty.nl/internetgroep
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/aanmelden-actienetwerken
https://www.amnesty.nl/steun-ons
https://www.amnesty.nl/actiecentrum
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Acties  Actuele Acties, banner  

  

  Voor het inrichten van banners voor Joomla zie:  

  https://internetgroep.amnesty.nl/images/downloadables/Amnesty_banners.pdf 

  De inhoud van de Advertentie is hier wel iets aangepast: 

  Componenten | Advertenties | Advertenties | Actuele Actie, bewerken 

   

  Aangepaste code: 
<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/actuele_actie.php"  target="_blank"> 

<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners/actuele_banner.php" alt="Actie banner" /> 

</a> <h6>&nbsp;</h6> 

{source} &copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo "Amnesty Nederland Internetgroep"; ?>{/source} 
 
De ruimte onder de banner is opgevuld met <h6>&nbsp;</h6> om de copyright regel naar onderen uit te lijnen. 
Pas h6 /h6 eventueel aan bij meer of minder linkjes in de footer. 
Het gedeelte tussen {source) en {/source} toont het copyright gedeelte, waarbij automatisch het huidige jaar wordt getoond. 
Voor gebruik van de {source} moet wel extensie Lab Sourcer geïnstalleerd zijn. 
 

 

Alternatieve footer: 

   

  

https://internetgroep.amnesty.nl/images/downloadables/Amnesty_banners.pdf
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Inhoud | Website modules | LAATSTE WIJZGING 

Modules: db8 Site Last Modified 

  Soms vanuit een migratie vanuit J3         Vanuit een nieuwe J4 installatie 

    

`  Bij 2e en 4e veld staat een spatie ! Anders wordt de standaard “Last Modified” en “.” alsnog weergegeven. 

 

 

Plaintext, zonder bullet is mooier dan default met opmaak / bullet 

  

 

 

 

 

 

 

noCard 

 

 

Grootte van kop ACTIES 

 

 

 

Alternatief: Copy right statement gekoppeld aan Laatste wijziging: 

 

Vul in het laatste veld: 

 

<h4><br><br></h4>{source} &copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo "Amnesty Nederland Internetgroep"; ?>{/source} 

 

Het gedeelte tussen {source) en {/source} toont het copyright gedeelte, waarbij automatisch het huidige jaar wordt getoond. 

Voor gebruik van de {source} moet wel extensie Lab Sourcer geïnstalleerd zijn. 
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Alternatief: Met code voor Panelbear: 

 

<br><br><p>{source}&lt;!-- Panelbear --&gt;<br /> &lt;script async 

src="https://cdn.panelbear.com/analytics.js?site=7uX4S7r2spR "&gt;&lt;/script&gt;<br /> 

&lt;script&gt;<br /> window.panelbear = window.panelbear || function() { (window.panelbear.q = 

window.panelbear.q || []).push(arguments); };<br /> panelbear('config', { site: '7uX4S7r2spR' });<br /> 

&lt;/script&gt;{/source}Deze site wordt gemonitord door <a href="https://panelbear.com/cookie-free-

analytics/" target="_blank" rel="noopener">Cookie free 

Panelbear</a><br>{source}<br>{/source}<br>{source} &copy; <?php echo date('Y'); ?> <?php echo "Amnesty 

Nederland Internetgroep"; ?>{/source}</p> 

  De gele items moeten vervangen worden door de code voor de juiste site! 

Alternatief: ACTIES, met smalle banners: 

 

 Componenten | Advertenties | Advertenties | Actuele Actie, bewerken 

  

Aangepaste code: 

<a href="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_actie.php" target="_blank">  
<img src="https://internetgroep.amnesty.nl/service/banners_smal/smal_actuele_banner.php" alt="Actie banner" />  
</a> 
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Modelsite Joomla 4 AI Header Zwart 
 

 

De AI Header Geel kan eenvoudig omgezet worden naar AI Header Zwart door een aanpassing in de user.css. 

LET OP! Wijzigingen in de user.css kan de layout ernstig verstoren. Maak eventueel vooraf een backup! 

Systeem | Templates | Website templates 

 

[Cassiopeia gegevens en bestanden] 

Zoek de user.css op: 

/media/templates/site/cassiopeia 

   css 

      user.css 
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Verwissel de twee onderdelen, hierboven vanaf regel 26 (eventueel afhankelijk van de gebruikte versie). 

Vooraf Achteraf 
  /* AI instellingen voor basis ZWART - verwissel volgorde ZWART / GEEL */  

  --ai-header-background: black; 

  --ai-header-menu-background: black; 

  --ai-header-menu-tekst: yellow;   

  --ai-site-description-width: initial; 

  --ai-grid-child-top: 0; 

  --ai-card-header-background: var(--gray-500); 

  --ai-ai-header-group-background: yellow; 

  --ai-ai-header-tekst: black;   

  /* AI instellingen voor basis GEEL - behoud volgorde ZWART / GEEL */ 

  --ai-header-background: var(--gray-200); 

  --ai-header-menu-background: yellow; 

  --ai-header-menu-tekst: black; 

  --ai-site-description-width: 100%; 

  --ai-grid-child-top: 0.5em; 

  --ai-card-header-background: yellow; 

  --ai-ai-header-group-background: black; 

  --ai-ai-header-tekst: white;   

  /* AI instellingen voor basis GEEL - behoud volgorde ZWART / GEEL */ 

  --ai-header-background: var(--gray-200); 

  --ai-header-menu-background: yellow; 

  --ai-header-menu-tekst: black; 

  --ai-site-description-width: 100%; 

  --ai-grid-child-top: 0.5em; 

  --ai-card-header-background: yellow; 

  --ai-ai-header-group-background: black; 

  --ai-ai-header-tekst: white;     
  /* AI instellingen voor basis ZWART - verwissel volgorde ZWART / GEEL */  

  --ai-header-background: black; 

  --ai-header-menu-background: black; 

  --ai-header-menu-tekst: yellow;   

  --ai-site-description-width: initial; 

  --ai-grid-child-top: 0; 

  --ai-card-header-background: var(--gray-500); 

  --ai-ai-header-group-background: yellow; 

  --ai-ai-header-tekst: black;   

 

 

[Opslaan & sluiten] 

 

Modelsite Joomla 4 Brand logo Geel 
Onderstaand een versie met opmaak in het Geel, met gebruik van het Joomla 4 logo en niet met b.v. de eigen plugin AI Header. 

 

 

Uitgangspunt is de instelling van Modelsite Joomla 4 AI Header Geel. 

Er wordt nu gebruik gemaakt van de standaard Joomla 4 optie voor een logo en niet van de AI Header. 

Systeem | Templates | Website templatestijlen 

Cassiopeia – Default 

tabblad [Geavanceerd] 

Merk:  Ja 

De Slogan wordt dus gebruikt als de tekst na het logo! 

Deze Slogan staat normaal onder het logo, via een aanpassing in de CSS wordt deze ernaast geplaats. 

Pas de Slogan aan voor de gewenste groepsnaam. 
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Uitzetten Website modules AI Header 

Inhoud | Website modules. 

Het standaard Amnesty onderdeel van AI Header wordt dan uitgezet (of bij blijvend niet gebruiken, verwijderd): 

 

Voor de plaatsing en instellingen van de andere onderdelen zie bij Modelsite Joomla 4 AI Header Geel. 

 

Modelsite Joomla 4 Brand logo Zwart 
Onderstaand een versie met opmaak in het zwart, met gebruik van het Joomla 4 logo en niet met b.v. de eigen plugin AI Header. 

 

Uitgangspunt is de instelling van Modelsite Joomla 4 AI Header Geel. 

Er wordt nu gebruik gemaakt van de standaard Joomla 4 optie voor een logo en niet van de AI Header. 

Systeem | Templates | Website templatestijlen 

Cassiopeia – Default 

tabblad [Geavanceerd] 

Merk:  Ja 

De Slogan wordt dus gebruikt als de tekst na het logo! 

Deze Slogan staat normaal onder het logo, via een aanpassing in de CSS wordt deze ernaast geplaats. 

 
 

Uitzetten Website modules AI Header 

Inhoud | Website modules. 

Het standaard Amnesty onderdeel van AI Header wordt dan uitgezet (of bij blijvend niet gebruiken, verwijderd): 

 

Het onderdeel Zoeken kan eventueel ook nog op de positie Zoeken geplaats worden: 
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Zoeken  Instellingen:       Zie ook “Plaatsen template Cassiopeia searchButton.gif bij Zoeken” in dit document. 

 

Voor de plaatsing en instellingen van de andere onderdelen zie bij Modelsite Joomla 4 AI Header Geel. 

De omzetting van Brand logo Geel naar Brand logo Zwart gaat door een aanpassing in de user.css. 

LET OP! Wijzigingen in de user.css kan de layout ernstig verstoren. Maak eventueel vooraf een backup! 

Systeem | Templates | Website templates 

 

[Cassiopeia gegevens en bestanden] 

Zoek de user.css op: 

/media/templates/site/cassiopeia 

   css 

      user.css 
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Verwissel de twee onderdelen, hierboven vanaf regel 26 (eventueel afhankelijk van de gebruikte versie). 

Vooraf Achteraf 
  /* AI instellingen voor basis ZWART - verwissel volgorde ZWART / GEEL */  

  --ai-header-background: black; 

  --ai-header-menu-background: black; 

  --ai-header-menu-tekst: yellow;   

  --ai-site-description-width: initial; 

  --ai-grid-child-top: 0; 

  --ai-card-header-background: var(--gray-500); 

  --ai-ai-header-group-background: yellow; 

  --ai-ai-header-tekst: black;   

  /* AI instellingen voor basis GEEL - behoud volgorde ZWART / GEEL */ 

  --ai-header-background: var(--gray-200); 

  --ai-header-menu-background: yellow; 

  --ai-header-menu-tekst: black; 

  --ai-site-description-width: 100%; 

  --ai-grid-child-top: 0.5em; 

  --ai-card-header-background: yellow; 

  --ai-ai-header-group-background: black; 

  --ai-ai-header-tekst: white;   

  /* AI instellingen voor basis GEEL - behoud volgorde ZWART / GEEL */ 

  --ai-header-background: var(--gray-200); 

  --ai-header-menu-background: yellow; 

  --ai-header-menu-tekst: black; 

  --ai-site-description-width: 100%; 

  --ai-grid-child-top: 0.5em; 

  --ai-card-header-background: yellow; 

  --ai-ai-header-group-background: black; 

  --ai-ai-header-tekst: white;     
  /* AI instellingen voor basis ZWART - verwissel volgorde ZWART / GEEL */  

  --ai-header-background: black; 

  --ai-header-menu-background: black; 

  --ai-header-menu-tekst: yellow;   

  --ai-site-description-width: initial; 

  --ai-grid-child-top: 0; 

  --ai-card-header-background: var(--gray-500); 

  --ai-ai-header-group-background: yellow; 

  --ai-ai-header-tekst: black;   

 

 

[Opslaan & sluiten] 
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Inrichting standaard Amnesty “uithangbord” (test40) 

Basis instellingen uithangbord 
We kennen een aantal eenvoudige sites, met maar heel weinig content, de zogenaamde “uithangborden”. Meestal bestaan die sites maar uit enkele pagina’s, meestal een 

Home en één of meer Contacten. Het bleek sneller om één nieuwe/schone installatie voor Joomla 4 te doen en deze her te gebruiken, dan om de verschillende 

uithangborden met al zijn stappen te migreren van Joomla 3 naar Joomla 4. 

We hebben hier voor test40.amnesty.nl gekozen. 

 

Maak een nieuwe Joomla 4 site aan en installeer de benodigde extensies. 

• Download en installeer Joomla_4.0.5-Stable-Full_Package_Dutch.zip of hoger. Gebruik het Beheer-inlog-account voor testsites. 

o Later is een upgrade naar hogere Joomla versies uitgevoerd, o.a. 4.1.0. 

• Installeer Akeebabackup pkg_akeebabackup-9.0.11-core.zip of hoger. 

• Installeer Admin Tools pkg_admintools-7.0.10-pro.zip of hoger. 

Voer de installatie uit volgens “Akeeba Admin Tools J4 installatie en configuratie v2.0.docx” uit Teams – Admin Tools, H2 en H3. 

De import van een instellingen json bestand ging hier eerst nog niet goed! 

• Installeer de JCE artikel-editor pkg_jce_2918.zip of hoger.  

(Op joomlacontenteditor.net). Ga daarna naar Componenten, JCE Editor, Edit Profile, Plugin parameters, Media Support. Zet “Media Previews” op Ja. 

(Daarmee worden iframes toegestaan, nodig on Youtube-filmpjes op de site te zetten en voor de banners.)  

• Algemene Joomla instellingen. 

o Onder Website kies JCE Editor als standaard tekstverwerker. 

o Onder Server : Kies “https” voor de hele site. Kies als tijdzone  “Amsterdam”. 

o Kies als Email afzender de webmaster. (let daar op de spambox) 

o Onder Tekstfilters Kijk hiervoor in de Installatie-notities van de site over de instelling van “Tekstfilters” 

• Installeer Sourcerer sourcerer-v9.0.3.zip of hoger.  

(Nodig voor banners, Youtube-filmpjes en andere eigen code) 

• Installeer SP Staging Cliënt, pkg_spstgsrv_6.0.1_j4.0.zip of hoger. 

Vul de opties in onder “Preferences” Manager URL : https://beheer.amnesty.nl/” die laatste “/” is OOK nodig. Wachtwoord staat in  beveiligde notitie “Sleutels”.  

Onder “Remote updates” vul je de SP Staging Download-ID in. 

• Installeer de AI-Header module header_module.zip. Voor het invullen er van zie Joomla 4 AI layout aanpassen.docx. 

• Over de zoek-module : mod_search zit niet de download Joomla_4.0.5-Stable-Full_Package_Dutch.zip.  

Voor de uithangborden vind ik de zoekmodule niet nodig. 

• (18 januari 2022, Richard Schlichting) 

Voor de inrichting zie dit document bij “Modelsite Joomla 4 AI Header Geel”. 

Globaal zijn dit de onderdelen: 

• Aanzetten en invullen van de AI Header    positie below-top, AI Header 

• Aanmaken van Artikel Home 

• Aanmaken van Artikel Layout opties 

• Aanmaken Module Hoofdmenu      positie menu, Menu 

o Aanmaken van Menu Hoofdmenu     

▪ Aanmaken Menu-item Home   Artikelen - Speciale artikelen, Home 

• Aanmaken Menu-item Layout opties Artikelen – Individueel artikel, Layout opties 

▪ Aanmaken Menu-item Contact   Contactpersonen – Lijst met contactpersonen in een categorie 

• Aanmaken Module AMNESTY INTERNATIONAL   positie footer, Menu 

o Aanmaken van Menu Footermenu AMNESTY   

▪ Aanmaken Menu-item Amnesty International URL 

▪ Aanmaken Menu-item Amnesty International NL URL 

▪ Aanmaken Menu-item Goed Nieuws  URL 

▪ Aanmaken Menu-item Privacyverklaring  URL 
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• Aanmaken Module DOE MEE     positie footer, Menu 

o Aanmaken van Menu Footermenu DOE MEE 

▪ Aanmaken Menu-item Neem contact op  URL 

▪ Aanmaken Menu-item Zet u in voor Amnesty URL 

▪ Aanmaken Menu-item Steun Amnesty  URL 

▪ Aanmaken Menu-item Voer actie vanuit uw stoel URL 

• Aanmaken Module LAATSTE WIJZIGING    positie footer, Website Laatste Gewijzigd 

o Instellen module DB8 Website Laatst Gewijzigd  

• Aanmaken Module ACTIES      positie footer, Advertenties 

o Aanmaken Advertenties Advertentie Actie 

• Aanmaken Module Social Media     positie sidebar-right, Menu 

o Aanmaken Menu Sitemenu Social Media  

▪ Aanmaken Menu-item Amnesty Facebook  URL 

▪ Aanmaken Menu-item Amnesty Twitter  URL 

▪ Aanmaken Menu-item Amnesty LinkedIn  URL 

▪ Aanmaken Menu-item Amnesty Instagram  URL 

▪ Aanmaken Menu-item Amnesty YouTube  URL 

• Aanmaken Module Twitter Amnesty NL    positive sidebar-right, Aangepast 

o Toevoegen Embedded Twiter code 

Voor de instellingen van AI Header, de menu’s, menu-items, sidebar-right en footer zie dit document bij “Modelsite Joomla 4 AI Header Geel”. 

Bij het klonen van test40/uithangbord voor een nieuwe site kunnen de geel/rode items (pagina Layout opties, menu-item Layout opties, media Uithangbord_*.jpg) 

verwijderd worden. 

Social Media links 
We zijn nog op zoek geweest naar plugins voor het opnemen van Social Media links. 

https://extensions.joomla.org/category/social-web/social-share/ 

• Op een paar huidige sites wordt Nice Social Bookmarks Free gebruikt, maar deze is nog niet compatabel voor J4. 

• Socials 2S geprobeerd, dat werkte wel in artikelen in hoofdgedeelte, maar niet in de Sitebar right. 

• Fast Social Share wilde eerst eerst een inlog hebben voor je kon downloaden, niet verder geprobeerd. 

• ochJSsocials LIGHT werkte ook niet naar wens. 

• Toen toch nog maar Nice Social Bookmarks Free (voor J3 ..) geprobeerd en die gaf inderdaad foutmeldingen, dus werkte echt niet op J4 

Aandachtspunt bij sites die deze gebruiken! 

 

Uiteindelijk maar gekozen voor een eigen oplossing, met gebruik van Menu, Menu-items en URL. 

 
 

Menu’s | Beheren | Sitemenu Social Media 

 

Menu’s | Sitemenu Social Media 

Voeg Menu-items toe, type URL. 

 

https://extensions.joomla.org/category/social-web/social-share/
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Bij de Linkafbeelding wordt het icoontje geplaatst: 

 

Gebruikte URL’s. Deze kunnen eventueel ook vervangen worden door URL’s, van de eigen groep!  

Ook hoeven mogelijk niet alle items weergegeven te worden. 

https://www.facebook.com/amnestynl 

https://twitter.com/amnestynl 

https://www.linkedin.com/company/amnesty-international-the-netherlands 

https://www.instagram.com/amnestynl 

https://www.youtube.com/user/amnestynl 

     

 

  

https://www.facebook.com/amnestynl
https://twitter.com/amnestynl
https://www.linkedin.com/company/amnesty-international-the-netherlands
https://www.instagram.com/amnestynl
https://www.youtube.com/user/amnestynl
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Twitter Amnesty NL embedded 
Het is eenvoudig mogelijk om ook een Twtter account op de site (embedded) te kunnen tonen. 

 

Inhoud | Website modules | Twitter Amnesty NL 

 

 

[Editor] 

 

Bepaal de code: 

https://publish.twitter.com/ 

 

 

  

Standaard eenvoudige code: 

https://publish.twitter.com/
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<a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/amnestynl?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by amnestynl</a> <script async 

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

 

[set customization options] 

  

Met height 400: 

<a class="twitter-timeline" data-height="400" href="https://twitter.com/amnestynl?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by amnestynl</a> 

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Met theme dark 

<a class="twitter-timeline" data-lang="nl" data-height="400" data-theme="dark" 

href="https://twitter.com/amnestynl?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by amnestynl</a> <script async 

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Met standard theme light 

<a class="twitter-timeline" data-lang="nl" data-height="400" data-theme="light" 

href="https://twitter.com/amnestynl?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by amnestynl</a> <script async 

src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Vóór het invoeren van onderstaande code is het dus wenselijk om JCE Editor – profile Default – Allow Javascript aan te zetten, zie paragraaf in dit document. 

 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. aan te zetten, zie aldaar! 

Voer de code in bij [Code], hier met height 400: 

 

<a class="twitter-timeline" data-height="400" href="https://twitter.com/amnestynl?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by amnestynl</a> 

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

Eventueel kan de height aangepast worden naar de ruimte die beschikbaar is! 

 

Als de Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. niet aanstaat, dan is de code als volgt zichtbaar! 

omponenten | JCE Editor | Profiles | Default | Editor Parameters | Advanced | Code Blocks | Allow Javascript: Ja 

 
Deze [Code] kan dan NIET meer gewijzigd worden. Daarvoor moet eerst weer de hele originele code ingevoerd worden! 
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Contactpersonen 
Bij een uithangbord wordt voor de Contactpersonen als Contact gebruikt. 

 

Er wordt eerste een Categorie Werkgroepleden aangemaakt: 

Componenten | Contactpersonen | Categorieën 
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Hier wordt ook de titel van de pagina opgegeven en een afbeelding gebruikt. 
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De opties verder standaard: 

 

Componenten | Contactpersonen | Contactpersonen | Opties 

 

[Opties] 

Stel de juiste zaken in. 

  

Als Emailadres gebruikt wordt, zat dan hier aan. 

 

Iconen, niet gebruikt. 
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Als Email adres en Mobiel b.v. in de lijstweergave getoond moeten worden, zet dan hier aan. 
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Maak één of meer Contactpersonen aan: 

Componenten | Contactpersonen | Contactpersonen 

 

  

Bepaal welke gegevens wel en niet wenselijk zijn! 

 

Er is gekozen om bij elke Contactpersoon een algemeen plaatje te tonen. 

Er is hier geen [Overige informatie gebruikt: 
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Hier is gekozen om geen Formulier te tonen!  

Het woord “Contactpersoon” zou nog weg mogen, maar niet gevonden. 

Tweede voorbeeld: 
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De Contact wordt ingericht via het menu: 

Menu’s | Hoofdmenu 
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Layout opties (AI Header, Brand logo, Geel, Zwart) 
In https://test40.amnesty.nl is ook een pagina opgenomen met de verschillende layout opties. 

 

Layout opties 

Voor de layout van onze Joomla 4 sites en ook met het uithangbord zijn nog eenvoudig een paar varianten in te stellen: 

• Gebruik van AI Header en meer kleur Geel (de huidige instelling van test40) 

• Gebruik van AI Header en meer kleur Zwart 

• Gebruik van Brand logo en meer kleur Geel 

• Gebruik van Brand logo en meer kleur Zwart 

De module AI Header is een module die veel gebruikt is in de Joomla 3 omgeving. De instellingen (sitenaam etc) kunnen dan eenvoudig mee 

gemigreerd worden. De AI Header kan ook worden uitgeschakeld en dan kan gebruik worden gemaakt van de standaard Brand logo in Joomla 

4. Met de AI Header zijn meerdere regels (subtitels) mogelijk. Met het Brand logo kan de sitenaam maar uit één regel bestaan.  

Dan zijn er nog twee kleur varianten gemaakt met meer Geel of met meer Zwart. 

 

 

AI Header Geel          AI Header Zwart 

    

Brand logo Geel         Brand logo Zwart 

   

  

https://test40.amnesty.nl/
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Basis instellingen voor Amnesty Joomla 4 site 
 

Gebruik van eigen stylesheet user.css voor template Cassiopeia 
Amnesty maakt gebruik van een eigen stylesheet, waarin de layout van template Cassiopeia wordt aangepast voor een Amnesty stijl.  

In Joomla 3 was het mogelijk om een eigen stylesheet bestand aan te maken, dit kan in Joomla 4 ook nog steeds, ook via het bestand user.css 

Dit bestand moet worden geplaatst in de templates map van cassiopeia, onder de css: 

 /var/www/test44.amnesty.nl/httpdocs/media/templates/site/cassiopeia/css  vanaf Joomla 4.1.0 

 

Er kan een nieuw bestand aangemaakt worden, of een al bestaande versie geupload: 

Systeem | Templates | Website templates 

 

[Cassiopeia gegevens en bestanden] 

Selecteer map css:        Er staat nog geen user.css … 

 

Kies [Nieuw bestand] 

Selecteer de map css: 

 

 

 

[Uploaden] 

 

 

Controleer of het bestand echt onder de map css staat ! Kies anders voor [Bestand sluiten] en doe het overnieuw. 

[Opslaan] 

Met de eerste versie 0.9.0 van 20-01-2022 ziet de header er als volgt uit: 

 
Als er een eerste versie van de user.css in de css map aanwezig is, kan daarna ook eenvoudig dit bestand geselecteerd worden en er nieuwe stylesheet codes aan 

toegevoegd worden om b.v. te testen! 
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user.css versie 1.0.0 19-05-2022 
De hier gebruikte code voor user.css is hier (versie 1.0.0 van 19-05-2022) 

/* 

Template: Joomla 4 Template Cassiopeia extended CSS document voor Amnesty Groepen websites 

CSS:  /httpdocs/templates/cassiopeia/css/user.css 

Versie:  1.0.0 

Datum:  19-05-2022 

Modelsites: AI Header Geel, AI Brand logo Geel, AI Header Zwart, AI Brand logo Zwart 

   (verwissel variabelen basis ZWART en basis GEEL) 

*/ 

 

/* Wijzigingen  

0.9.0 26-01-2022 Aangepast voor kleinere schermen/responsive. Voorlopige productieversie. 

1.0.0 19-05-2022 Definitieve productie versie. Sitebarright op 100%.  

                 Kop h3 Contactpersoon bij Contactpersonen uitgezet. 

*/ 

 

/* Basis variabelen voor diverse instellingen, header, footer, containers etc */ 

:root { 

  --cassiopeia-color-primary: black; 

  --cassiopeia-color-link: #000000; 

  --cassiopeia-color-hover: #7a7a7a; 

  --card-bg: red !important; 

  /* body Cassiopeia origineel 1rem, 400, 1.5, #22262a, white */ 

  --body-font-size: 1rem; 

  --body-font-weight: 400; 

  --body-line-height: 1.2; 

  --body-color: #22262a; 

  --body-bg: var(--gray-200);           

  /* AI instellingen voor basis ZWART - verwissel volgorde ZWART / GEEL */  

  --ai-header-background: black; 

  --ai-header-menu-background: black; 

  --ai-header-menu-tekst: yellow;   

  --ai-site-description-width: initial; 

  --ai-grid-child-top: 0; 

  --ai-card-header-background: var(--gray-500); 

  --ai-ai-header-group-background: yellow; 

  --ai-ai-header-tekst: black;   

  /* AI instellingen voor basis GEEL - behoud volgorde ZWART / GEEL */ 

  --ai-header-background: var(--gray-200); 

  --ai-header-menu-background: yellow; 

  --ai-header-menu-tekst: black; 

  --ai-site-description-width: 100%; 

  --ai-grid-child-top: 0.5em; 

  --ai-card-header-background: yellow; 

  --ai-ai-header-group-background: black; 

  --ai-ai-header-tekst: white;   

  /* AI instellingen voor breedte sidebar-right. 

     Hoofdcomponent en AI Header worden dan ook aangepast */ 

  --ai-sidebar-right-width: 100%;  /* 100% | 90% | 80% */ 

} 

 

/* standaard font-weight voor headers van 700 -> 500 (eventueel combineren met bold) */ 

h6, .h6, h5, .h5, h4, .h4, h3, .h3, h2, .h2, h1, .h1 { 

  font-weight: 500; 

} 

 

/* header achtergrond wit of zwart, geen image/verloop, boven 0.6em  */ 

.container-header { 

  background-color: var(--ai-header-background); 

  background-image: none; 

  padding-top: 0.6rem; 

} 

 

/* header en menu, padding links/rechts 0 */ 

.container-header .grid-child { 

  padding: 0.5em 0 var(--ai-grid-child-top) 0; 

} 

 

/* ruimte tussen menu en body kleiner */ 

.container-header .container-nav { 

  padding-bottom: 0; 

} 

 

/* voorkom header/logo op hele regel, site description na logo */ 

.container-header .navbar-brand { 

  display: contents; 

  margin-top: 2rem !important; 

} 

 

/* aanpassen grootte brand logo */ 

.container-header .navbar-brand img {  

  width: 15rem; min-width: 15rem;  

} 

 

/* tekst site-descripton groter, vetter, zwart op geel, width smal of breed */ 

.container-header .site-description { 

  font-size: 1.6rem; 

  font-size: calc(1.325rem + 0.9vw); 

  font-weight: 600;   

  color: black; 

  background: yellow; 

  padding-top: 2rem; 

  padding-right: 1rem; 

  width: var(--ai-site-description-width); 

} 

 

/* aanpassen hoofd menu kleur, zwart op geel of geel op zwart, bold */ 

.container-header .mod-menu { 

  color: var(--ai-header-menu-tekst); 

  font-weight:600; 

  background: var(--ai-header-menu-background); 

} 

 

/* bij gebruik van Search, aanpassen kleur, zwart op geel of geel op zwart, bold */ 

.container-header .container-search { 

  background: var(--ai-header-menu-background); 

  margin-top: 0; 

  padding-top: 0.3em !important; 

} 

 

/* aanpassen hoofd menu hover, contra tekst/background */ 

.container-header .mod-menu a:hover { 

  color: var(--ai-header-menu-background); 

  background-color: var(--ai-header-menu-tekst); 

} 

 

/* aanpassen submenu block, zwart op geel, geen underline, border */ 

.metismenu.mod-menu .mm-collapse { 

  color: black; 

  background-color: yellow; 

  font-weight: normal; 

  border: 1px solid var(--gray-600); 

} 

 

/* aanpassen submenu items padding en border */ 

.metismenu.mod-menu .mm-collapse li { 

  padding: 0.2em 1em 0.2em 0.8em;   

  border-bottom: 1px solid var(--gray-300); 

} 

 

/* aanpassen submenu hover, geel op zwart, geen underline */ 

.metismenu.mod-menu .mm-collapse a:hover { 

  color: yellow; 

  background-color: black; 

  text-decoration: none; 

} 
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/* bij gebruik van Search, aanpassen kleur, zwart op geel of geel op zwart, bold */ 

.container-header .container-search { 

  background: var(--ai-header-menu-background); 

  margin-top: 0; 

  padding-top: 0.3em !important; 

} 

 

/* bij Zoeken in menu, sidebar-right, footer, seachButton.gif laten zakken */ 

.container-header .container-nav .button, 

.container-sidebar-right .button, 

.container-footer .button { 

  vertical-align: bottom; 

} 

 

/* body lichtgrijs, hoofd component weer achtergrond wit en inspringen */ 

.container-component { 

  background: white; 

  padding-left: 1em; 

  padding-right: 1em; 

  /* hoofd component afhankelijk van breedte sidebar-right (b.v 100 + 0.33 * 10 = 103%) */ 

  width: calc(100% + 0.33 * (100% - var(--ai-sidebar-right-width))) !important; 

} 

 

/* body lichtgrijs, sidebar-right weer achtergrond wit, breedte afhankelijk van variabele */ 

.container-sidebar-right { 

  background: white; 

  position: relative; 

  /* b.v. left = (100 - 90)/2 = 5% */ 

  left: calc((100% - var(--ai-sidebar-right-width))/2); 

  width: var(--ai-sidebar-right-width) !important;  

} 

 

/* sidebar-right, header, achtergrond geel of grijs */ 

.card-header { 

  background-color: var(--ai-card-header-background); 

} 

 

/* rand van card wat donkerder */ 

.card { 

  border: 1px solid var(--gray-500); 

} 

 

/* sidebar-right, body, padding aangepast, achtergrond licht grijs */ 

.card-body { 

  padding-top: 0.2em; 

  padding-bottom: 0; 

  background-color:var(--gray-100); 

  line-height: 1.0; 

} 

 

/* sidebar-right, body, hover, zwart, achtergrond grijs, geen underline */ 

.card-body a:hover{ 

  color: black !important; 

  background-color: var(--gray-500); 

  text-decoration: none !important; 

} 

 

/* inlog formuiler, verberg onthoud me, wachtwoord/gebruikernaam vergeten */ 

.mod-login__remember, 

.mod-login__options { 

  display: none; 

} 

 

/* footer achtergrond zwart, geen image/verloop, padding */ 

.footer { 

  background-color: black; 

  background-image: none; 

  margin-top: 0.5em; 

  margin-bottom: 0; 

  padding-bottom: 0.5em;   

} 

 

/* footer linkjes licht grijs */ 

.footer a { 

  color: var(--gray-400); 

} 

 

/* footer hover geel, geen underline */ 

.footer a:hover { 

  color: yellow; 

  text-decoration: none !important; 

} 

 

/* pas hoogte van subonderdelen in footer aan, plaats op gelijke hoogte */ 

.footer .grid-child { 

  align-items: baseline; 

  padding-top: 0.5em; 

  padding-bottom: 0.5em; 

} 

 

/*** AI HEADER CSS *** 

de standaard AI Header CSS lijkt niet opgenomen te worden, hier toegevoegd */ 

 

/* hele blok met groepsnaam/omschrijving, tekst rechts, geel, iets lager, hoogte van logo (101) */ 

.ai_header { 

  float: right; 

  background-color: yellow; 

  margin-bottom: -0.2rem; 

  height: 101px !important; 

  width: 100%; 

} 

 

/* AI Header logo */ 

.ai_header_logo { 

  float: left; 

  text-align: left; 

} 

 

/* kleiner blokje met groepsnaam/omschrijving, zwart of geel */ 

.ai_header_groep { 

  float: right; 

  text-align: center; 

  background-color: var(--ai-ai-header-group-background); 

  padding-top: 20px !important; 

  /* breedte afhankelijk van breedte Sidebar-right, b.v. 24 - 0.2 * (100-90) = 22% */ 

  width: calc(24% - 0.2 * (100% - var(--ai-sidebar-right-width))) !important; 

  height: 100% !important; 

} 

 

/* tekst aanpassingen wit op zwart of zwart op geel */ 

.ai_header_groepsnaam, .ai_header_groepsomschrijving { 

  color: var(--ai-ai-header-tekst); 

  font-weight: bold; 

} 

.ai_header_groepsnaam { 

  font-size: 1.4rem; 

} 

.ai_header_groepsomschrijving { 

  font-size: 1rem; 

} 

/*** AI HEADER CSS EIND ***/ 

 

/*** INSTELLINGEN VOOR CONTACTPERSONEN ***/ 

/* zet overbodige kop Contactpersoon bij Contactpersonen uit */ 

.com-contact__container h3 { 

   display: none; 

} 

 

/*** INSTELLINGEN VOOR KLEINERE SCHERMEN ***/ 
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@media (max-width: 991.98px) { 

  /* aanpassen grootte brand logo */ 

  .container-header .navbar-brand img {  

    width: 12.5rem; min-width: 12.5rem;  

  } 

    /* tekst site-descripton wat kleiner, hoger */ 

  .container-header .site-description { 

    padding-top: 1.5rem; 

  } 

  /* body weer terug naar max breedte */ 

  .container-component { 

    width: 100% !important; 

  } 

  /* sidebar-right weer terug naar uitgangspositie en max breedte, donker grijze achtergrond */  

  .container-sidebar-right { 

    left: 0%; 

    width: 100% !important;  

    background-color: var(--gray-600); 

  }  

  /* footer item uitlijning center */ 

  .footer .grid-child { 

    align-items: center; 

  }  

  /* AI Header blokje met groepsnaam/omschrijving naar 50% */ 

  .ai_header_groep { 

    width: 50% !important; 

  }  

} 

 

/* instellingen voor kleine smartphone */ 

@media (max-width: 575.98px) { 

  /* aanpassen grootte brand logo */ 

  .container-header .navbar-brand img {  

    width: 11rem; min-width: 11rem;  

  }   

  /* tekst site-descripton nog wat kleiner, hoger */ 

  .container-header .site-description { 

    font-size: calc(1.3rem + 0.6vw); 

    padding-top: 1.2rem; 

  } 

  /* AI Header minder hoog */ 

  .ai_header { 

    height: 82px !important; 

  }  

  /* AI Header blokje met groepsnaam/omschrijving naar 60% */ 

  .ai_header_groep { 

    width: 60% !important; 

    padding-top: 10px !important; 

  } 

  /* AI Header logo naar 40% */ 

  .ai_header_logo { 

 width: 40%; 

  }  

} 
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Instellen favicon (browser icoontje) voor template Cassiopeia, Joomla 4 
Een favicon is het icoontje dat je ziet in de tabbladen van je browser. Vaak is de favicon het logo van een bedrijf waarvan je de website bezoekt. Zo heeft elke website een 

eigen favicon. 

Voor de Amnesty sites gebruiken we de Amnesty kaars: 

                             

[4.0] Cassiopeia favicon - make configurable · Issue #35277 · joomla/joomla-cms · GitHub 
 
Standaard wordt gekeken naar de volgende locaties voor favicons: 
 
                <link href="/media/system/images/joomla-favicon.svg" rel="icon" type="image/svg+xml"> 
                <link href="/media/templates/site/cassiopeia/images/favicon.ico" rel="alternate icon" type="image/vnd.microsoft.icon"> 
                <link href="/media/system/images/joomla-favicon-pinned.svg" rel="mask-icon" color="#000"> 
 
Joomla installeert standard zijn favicon (als svg) in de media/system. 
De media/template/site/cassiopeia/images is dan normaal leeg. 
Als je nu hier je eigen favicon.ico plaatst wordt deze niet overschreven bij een Joomla update! 
 
We hebben een favicon.ico geplaatst op onze download pagina van de Internetgroep: 
https://internetgroep.amnesty.nl/images/downloadables/favicon.ico  

 
 
De favicon.ico kan worden geupload via de Website templates. 
Alleen is een ico-bestand nog geen standaard toegestane extensie, en moet deze nog toegestaan worden. 
 
Systeem | Templates | Website templates | [Opties] 
 
Voeg ico in ieder geval toe aan de Geldige bronformaten (allebei mag ook …) 

 
 
Als er dan nog meldingen komen dat het bestand niet geupload mag worden, kijk dan bij de Media opties: 
Inhoud | Media | [Opties] 
 
Als Beperk uploads op [Nee] staat hoeft er niets gedaan te worden. 

 
 
Staat de Beperk uploads op Ja (omdat b.v. al rtf, doc of docx is toegevoegd) voeg dan ook ico toe. 

 
 
Uploaden favicon.ico 
Systeem | Templates | Website templates | Cassiopeia gegevens en bestanden 

 

 
[Bestand kiezen] 
 

 
[Openen] 
Selecteer de map Images: 

 

 

https://github.com/joomla/joomla-cms/issues/35277
https://internetgroep.amnesty.nl/images/downloadables/favicon.ico
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Controleer of het bestand er staat: 
 

 
Controleer eventueel via een browser: 
(test40.amnesty.nl vervangen door je eigen site!). 
https://test40.amnesty.nl/media/templates/site/cassiopeia/images/favicon.ico. 
 
Soms moet je dan nog wel even geduld hebben voordat je de favicon echt te zien krijgt, omdat de vorige versie nog in de “cache” van de browser ziet. 
Soms helpt het door de favicon even via bovenstaande aan te roepen. 
 
Zie eventueel ook hieronder van het instellen van de websitenaam in paginatitels, van tabbladen. 
 

Administrator favicon 
Ook de Administrator favicon kan eventueel gezet worden. 
 
                <link href="/media/system/images/joomla-favicon.svg" rel="icon" type="image/svg+xml"> 
                <link href="/media/templates/administrator/atum/images/favicon.ico" rel="alternate icon" type="image/vnd.microsoft.icon"> 
                <link href="/media/system/images/joomla-favicon-pinned.svg" rel="mask-icon" color="#000"> 
 
Systeem | Templates | Beheer templates | Atum gegevens en bestanden 
Upload het favicon.ico bestand naar: 

 
 
(test40.amnesty.nl vervangen door je eigen site!). 
https://test40.amnesty.nl//media/templates/administrator/atum/images/favicon.ico 
 

 
 

Instellen websitenaam in paginatitels van browser 
De standaard instelling van Joomla 4 is om alleen maar de paginanaam in de paginatitel te zetten. Mooier is het misschien om ook de sitenaam te tonen. 

   

Dit kan eenvoudig bij: 

Systeem | Algemene instellingen | tabblad Website 

Onderdeel SEO 

 

 
Aanpassen in: 

 

De naam die gekozen wordt in de paginatitel komt ook van dezelfde pagina Algemene Instellingen | tabblad Website: 

 

  

https://test40.amnesty.nl/media/templates/site/cassiopeia/images/favicon.ico
https://test40.amnesty.nl/media/templates/administrator/atum/images/favicon.ico
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Inlog formulier aanpassen en logo’s 
Het inlogformulier is wat uitgebreid geworden en een aantal opties gebruiken we nog niet: 

   

Web authenticatie: 

System | Beheren | Plugins 

Zoeken: Webauth 

 

Status, Plugin uitschakelen: 

 

 

Geheime sleutel: 

System | Beheren | Plugins 

Zoeken: Google 

 

Status, Plugin uitschakelen: 
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Onthoud mij, Wachtwoord / Gebruikernaam vergeten? 

Remove Joomla's Forget Username and Forget Password Links - Joomlashack 

Gekozen voor uitzetten via CSS, via user.css. (zie ook “Gebruik van eigen stylesheet user.css voor template Cassiopeia”) 

/* inlog formulier, verberg onthoud mij, 

wachtwoord/gebruikernaam vergeten */ 

.mod-login__remember, 

.mod-login__options { 

  display: none; 

} 
 

Systeem | Beheer templatestijlen | Atum – Default| Bewerken 

tabblad Afbeeldingsinstellingen 

   

  

  

Eindresultaat: 

   

 

 

https://www.joomlashack.com/blog/joomla/remove-links-from-login/
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Inrichting Slim Zoeken 
In Joomla 3 zijn de modules Zoeken en Slim Zoeken aanwezig. In Joomla 4 blijkt alleen maar Slim Zoeken te werken. Bij een nieuwe Joomla 4 installatie wordt Zoeken al niet 

meer geïnstalleerd. Zoeken staat ook bekend als COM_SEARCH en Slim Zoeken als COM_FINDER. De module Zoeken wordt wel gewoon mee gemigreerd van Joomla 3 naar 

Joomla 4. Maar bij gebruikt komt de foutmelding: 

 

Nuttige beschrijvingen vind je verder in: 

Smart Search Joomla 4 - A new all in one search component | JoomlArt 

Joomla 4 Has a New Default Search Extension - Joomlashack 

Het gebruik van Slim Zoeken begint met het controleren of alle (gewenste) Slim Zoeken onderdelen aan staan: 

Systeem | Extensies  

Zoeken: Slim Zoeken:

 

Je vindt meestal ook nog de  Plugin Slim zoeken – Weblinks:

 

Dit is echter een onderdeel van Web Links en niet van Slim Zoeken! Maar eventuele Weblinks worden dan ook voor Slim Zoeken geindexeerd. 

 

Je start het Slim Zoeken met het opbouwen van de Index voor het opbouwen van alle Zoektermen. 

Componenten | Slim zoeken | Indexering 

  

[Start indexering] 

  

https://www.joomlart.com/blog/smart-search-joomla-4-a-new-all-in-one-search-component
https://www.joomlashack.com/blog/tutorials/joomla-4-search/
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Er volgt dan een overzicht van alle geïndexeerde onderdelen: 

 

Afhankelijk of alle Slim Zoeken Plugins aan staan worden de volgende Typen onderscheiden: 

 

Bij de Statistieken vind je de aantal termen en verdeling over de typen: 

 

[Statistieken] 

 

Componenten | Slim zoeken | Inhoudschema’s 
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Instellingen voor Slim Zoeken vind je bij de [Opties] 

 

Onderstaand de default opties. Indien wenselijk kunnen deze aangepast worden: 

   

   

Als een artikel -of ander onderdeel- wordt gewijzigd of wordt toegevoegd, wordt de Index automatisch elke keer bijgewerkt! 

Zij b.v. de afwijkende Laatst bijgewerkt hieronder:
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Aanmaken Website module Slim zoeken 
Als de voorbereiding en inrichting van Slim Zoeken gereed is kan een Website module aangemaakt worden. 

Inhoud | Website modules | [Nieuw]  

 

Geef Titel:  Zoeken 

Label zoekveld: Verberg 

Zoekknop:  Toon 

Positie:  Sitebar-rechts [sitebar-right] 

(of indien gewenst een ander positie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koptekst-tag: h5 

Modulestijl: card 

 

  

 

  

 

 

Inhoud | Website modules 

 

Als er nog een oude Zoeken in van type Zoeken (ipv Slim zoeken) zet die dan uit en verwijder deze! 

Plaats het onderdeel op de juiste Volgorde in b.v. de Sidebar-rechts (Zoeken meestal bovenaan). 
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Verwijderen oude Zoeken, COM_SEARCH, pkg_search 
Volgens bovenstaande linkjes en ook volgens onderstaande link is heb beter om het oude zoeken MOD_SEARCH te verwijderen. 

Smart Search quickstart guide - Joomla! Documentation 

Finalizing the Switch 

To finalize the switch to Smart Search, you should remove all instances of mod_search and all menu items linking to com_search. Smart Search does not interact 

with the old Joomla search system and exposing both systems may create a negative user experience by giving inconsistent and confusing search results. 

Dit gaat het beste via het verwijderen van het Pakket pkg_search: 

Systeem | Beheren | Extensie 

Zoeken: pkg_search 

 

Via pkg_search vind je de ID van pkg_search. Bij zoeken naar extensies op “zoeken” en sorteren op Pakket-ID aflopend vind je eventueel de onderdelen. 

 

 

Selecteer [x] pkg_search, [Deinstalleren] 

 

Ook alle onderdelen van Pakket ID 10208 zijn dan verwijderd! 

  

https://docs.joomla.org/Smart_Search_quickstart_guide
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Tonen van Joomla 4 template module posities. 
Er is ook een optie om een Preview / voorbeeld van de template posities in Joomla 4 te tonen. 

How to View Joomla 4 Module Positions in Cassiopeia Template - YouTube 

Module positions (kickstartcassiopeia.com) 

Systeem | Website templates        Ga naar Opties: 

   

     

[Opslaan & sluiten] 

 

[Voorbeeld] 

   

  

https://www.youtube.com/watch?v=gsuArwtWut8
https://www.kickstartcassiopeia.com/tutorials/module-positions
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JCE Editor – profile Default – Allow Javascript 
Voor het gebruiken van de Twitter Amnesty NL embedded elders, is het wenselijk dat eerst de JCE Editor wat wordt aangepast, om het werken met de Twitter code wat 

makkelijker te maken! 

Componenten | JCE Editor | Profiles 

Profile: Default | Bewerken 

Edit Parameters | Advanced    Code Blocks 

  

Allow Javascript naar [Ja] ! 

 

[Opslaan & sluiten] 

Als je nu de Twitter module opent: 
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Joomla 4 Media en toestaan Word doc en docx bestanden 
In Joomla 4 worden standaard Word doc en Word docx bestanden niet toegestaan in de Joomla Media. 

Daarvoor moeten een paar instellingen in de Media Opties worden aangepast. 

Administrator Menu | Inhoud | Media | Opties 

 

Het is niet voldoende om de doc en docx type aan de “Toegestane documentextensies (bestandstypes)” toe te voegen: 

 

Er wordt gekozen om de “Beperk uploads” op Ja te zetten en de “Controleer MME-types” op Nee. 

En dan moet de doc en docx nog toegevoegd worden aan de “Toegestane extensies” en aan de Toegestane documentextensies (bestandtypes)”: 

 

Twee testsbestanden test_1.doc, test_2.docx: 
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TinyMCE Editor aanpassen voor toestaan van scripts 
Als geen gebruikt wordt gemaakt van de JCE editor, maar van de TinyMCE Editor, moet deze aangepast worden om b.v.  de Twitter Amnesty NL Embedded te gebruiken. 

How to Stop the Joomla Editor From Removing Code - Joomlashack 

Systeem | Beheren | Plugings 
Zoeken: tiny  
Edit: Tekstverwerker - TinyMCE  
Ga naar “Gebruik Joomla tekstfilter”: 
  
    
    

Het verplaatsen van script,applet,iframe van Verboden naar Geldige lijkt niet te helpen … 

    

Gebruik Joomla tekstfilter Aan wel!    

 

Het verplaatsen van script,applet,iframe van Verboden naar Geldige lijkt niet te helpen … 

Gebruik van Joomla tekstfilter Aan wel! De Verbonden elementen verdwijnen dan. 

 

 

Inhoud | Website modules | Twitter Amnesty NL 

 

 

 

<p><a class="twitter-timeline" data-height="600" href="https://twitter.com/amnestynl?ref_src=twsrc%5Etfw">Tweets by amnestynl</a></p> 

<p> 

<script async="" src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> 

</p> 
 

 

 

  

https://www.joomlashack.com/blog/joomla/stop-joomla-from-stripping-out-code/
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Eerste aanpassingen na update naar J4 
Standaard zie een site na een update van J3 na J4 er ongeveer zo uit: 

test44: 

 

Joomla 4 kent andere posities van de Modules, die moete aangepast worden om b.v. het Menu weer zichtbaar te maken: 

Inhoud | Website modules 

Na update van J3 naar J4 zijn dit b.v. de posities (test44): 

 

De menu items naar [menu]: 
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Items naar de [sidebar-right]: 

 

Mogelijkheden voor de AI Header: 

 

     

   

      

   

    

   

 

Uitzetten van tekst CASSIOPEIA: 

Systeem | Website templatestijlen | Cassiopeia – Default | Geavanceerd 

Brand: No 

 

Status ongeveer met bovenstaande instellingen: 
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Instellingen met gebruik van Joomla 4 logo en niet van de AI Header 
Hieronder de instellingen als gebruik gemaakt wordt van de standaard logo beschikbaar in J4. 

In eerste instantie als test, nog niet duidelijk of dit definitief blijft! 

Inhoud | Website modules 

Zet de AI Header uit: 

 

Systeem | Templates | Website templatestijlen 

Cassiopeia – Default 

tabblad [Geavanceerd] 

Merk:  Ja 

Selecteren:  

  

   
Gekozen voor het logo wat we ook bij WordPress gebruiken. 

Deze afbeelding is ook in de Teams gezet: 

 

 

Geef bij de Slogan een sitenaam om, b.v. hier Amnesty test44 

Resultaat: 
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Het is of een Logo of een een Titel, allebei is hiermee niet mogelijk: 

 

 

 

 


