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Joomla! tilbyr stor fleksibilitet på måten innholde utformes på. Enten du bruker Joomla! som
blogg, nyheter eller som ett nettsted for ett firma, så vil du finne flere utforminger for å vise
informasjon. Du kan også endre utformingen dynamisk avhengig av dine innstillinger.    
Joomla! kaller hvordan siden vises som utforming. Bruk rettledning under for å forstå hvilke
utforminger som er tilgjengelig og hvordan du kan bruke de.

Innhold

Joomla! gjør det særdeles lett å legge til og vise innholdet. Alt innhold plasseres der hvor
taggen for hovedfeltet er lokalisert i din nettstedsmal.. Det er tre hovedtyper av utforming i
Joomla!, og alle kan tilpasses via parametre. Parametre og visningen settes i menyen du velger
for å vise innholdet. Ved å lage et menypunkt velges utformingen og hvordan innholdet skal
vises.

Blogg utforming

Blogg utformingen viser en liste over alle artikler for den valgte blogg typen (seksjon eller
kategori) i hovedfeltet  i din nettstedsmal. Den viser ssom tandard tittel og introduksjon for hver
artikkel i den valgte kategori og/eller seksjon. Du kan tilpasse utformingen via bruk av
innstillinger og parametre, (se artikkel parametre). Dette utføres fra menyen og ikke fra
seksjonsbehandleren!

Arkiv blogg utforming

En blogg arkiv utforming gir en liknende liste over artikler som en normal blogg utforming. Men
vil legge til to nedtrekkslister på toppen, en liste for måned og en liste for år pluss et søkefelt for
å søke i alle arkiverte artikler for en spesifikt måned og år.

Listeutforming

Listeutforming vil ganske enkelt vise alle titlene i en seksjon eller kategori i tabellform. Ingen
introduksjonstekst vises, bare tittelen. Du kan velge hvor mange titler som skal vises i denne
tabellens parametre. Listeutforming har også en filterseksjon så brukerne kan ordne, filtrere og
velge hvor mange titler som skal vises på en side. (opp til 50)

Wrapper

En Wrapper gjør at du kan ha en ekstern nettside i din Joomla! side. Innholde i Wrapper vises
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der hvor taggen for hovedfeltet er lokalisert i din nettstedsmal og muliggjør visning av deres
innhold som en del av ditt nettsted. En wrapper vil plassere en integrert ramme i
innholdseksjonen på ditt nettsted og omgir denne med nettstedets standard menyer så det
vises på samme måte som en artikkel ville blitt vist.

Innholdsparametre

Parametrene for hver utforming finnes på høyre side av tekstboksen i konfigurasjonen av
menypunktene. Tilgjengelige parametre avhenger i overveiende grad av hvilke utforming som
skal konfigureres. 
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