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Brukerstøtte

Brukerstøtte for Joomla! CMS finnes på flere plasser. Den beste plassen og starte er på den
offisielle h jelpe siden. Her finner du hjelp og informasjon som regelmessig blir oppdatert etter
hvert som Joomla! utvikles. Det kommer stadig mer!

Og så må ikke hjelpesystemet som er i CMS glemmes. På toppmenyen i
administrasjonspanelet er det en hjelpeknapp som gir deg forklaringer på det meste.

En annen fremragende plass er på Forum .  På Joomla! Forum finner du hjelp og kan få hjelp
fra forum medlemmer eller fra Joomla! kjerne og arbeidsgruppemedlemmer. Forumet
inneholder mengder med informasjon, FAQ/OSS, om alt som du ønsker av support.

To andre ressursenhet for support er Joomla! Developer Network  (JDN) og Joomla!
Extensions Directory
(JED). JDN gir f. eks teknisk informasjon for erfarne utviklere likedan for de som er nye på
Joomla! og utviklingsarbeid generelt. JED er ikke en hjelpeside i ordes forstand, men har
mange av utvidelsene som du trenger for å utvikle nettstedet ditt.

Joomla! kjernegruppe skriver jevnlig i bloggen om programmeringsteknikker brukt i Joomla!
sikkerhetsbegivenheter og mye annet. Du kan også bli varslet med e-post når en ny blogg er
skrevet.

Dokumentasjon

Joomla! dokumentasjon finnes selvsagt på hjelpe siden.  Du finner hjelp på slik som
installasjonsveiledning, bruker og administrasjonshåndbok, ofte spurte spørsmål og mye mer.
Teamet på brukerdokumentasjon bestyrer dokumentasjonen vedrørende den praktiske bruk av
Joomla. Teamet på utviklingsdokumentasjon er kraften bak beskrivelsen av hvordan Joomla!
virker fra grunnen av og hvordan du selv kan lage utvidelser og egne nettstedsmaler og mye
mer.

I tillegg til dokumentasjonen skrevet av Joomla! dokumentasjonsgrupper er det også skrevet
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bøker om Joomla! En liste på disse bøkene finnes på Joomla! Bookshelf

Ønsker du og hjelpe?

Ønsker du og hjelpe til med dokumentasjon for Joomla! kan du skrive ett innlegg på User
Documentation Forum
eller 
Developer Documentation Forum
og legge inn dine detaljer.
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