Team internet & team communicatie

Template chooser Scouting Nederland

Joomla 2.5

Kies op http://templatechooser.scouting.nl het template naar keuze. Er
zijn verschillende kleurvarianten en natuurachtergronden mogelijk. In
de Joomla 2.5. versie van de Scouting Nederland templates download
je altijd één totaaltemplate. Via de template instellingen kan de
gewenste kleur en de gewenste natuurachtergrond worden gekozen.
Standaard staat deze ingesteld op de lichtblauwe kleur en de hout
achtergrond. Let op: installeer altijd eerst de ‘master-template’ en
daarna eventuele template updates.
Nieuw in deze versie
Dit is de eerste versie van de template chooser geschikt voor Joomla
2.5. Lees hieronder welke stappen je moet doorlopen om je template in
de juiste kleur met de juiste structuur te krijgen.

Zet eerst de verdeling van de header posities goed
Het aantal header posities wordt geforceerd op 3 gezet, er vanuit gaande dat de volgende modules
gepubliceerd gaan worden: 1. het logo in de header-a positie, 2. De Scout worden link in de header-b
module positie en 3. Mijn Scouting login in de header-c positie.
Als je het tabje Layouts opent, zie je dit als volgt:

Klik op het kleine 3-tje.
Je ziet nu dat de de drie module posities a:b:c evenwijdig worden verdeeld ( 4|4|4)

Gebruik de slider en zet de verdeling op 6|3|3 en sla de template instelling op.
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Kies vervolgens je kleur uit de presets
Standaard staat de kleur van de template chooser op lichtblauw.

Via de knoppen aan de rechterbovenkant kun je het presets panel openen.

Gebruik de slider om alle presets te bekijken en kies de gewenste kleur door erop te klikken. Het getal
in het rood achter sommige tab-bladen geeft aan hoeveel instellingen er nu t.o.v. de vorige default
gewijzigd zijn.

Kies nu de gewenste structuur/natuurachtergrond
Standaard staat de structuur/natuurachtergrond van de template ingesteld op hout.
Open het tabje Style en gebruik de slider om de Header Graphic en de Footer Graphic bij Header
en Bottom te wijzigen in bijv. blad, bosgrond, lucht, steen of water.

Sla de keuze op met de knop Opslaan.
Standaard wordt de template opgeslagen met de Stijlnaam Scouting templatechooser - Default
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Maak gelijk een brede template variant aan

Klik nu gelijk in het preset panel op de preset van de brede template variant van de gekozen
kleur.
Wijzig vervolgens de stijlnaam in Scouting templatechooser - Breed en kies nu voor Opslaan als
kopie.
Als je nu de template sluit, zie je in het template overzicht twee template chooser varianten, de default
variant (master) en de brede variant

De default variant wordt standaard toegewezen, maar nu kun je de brede variant gaan toekennen aan
pagina's waarop de rechterkolom van de template niet wordt gebruikt. Dit doe je door de brede variant
template weer te openen en via het tabje Assignments de gewenste menu items aan te vinken.
Let op:Als je nu de brede template variant bekijkt, zie je een heleboel opties vervaagd weergegeven.
Deze waarden worden overgenomen van de default template variant. De aangepaste instellingen voor
de brede variant zijn aangevinkt en bevatten een andere waarde.
Als je nu bijv. toch nog een keer de structuur in de default variant gaat wijzigen, hoef je dit niet ook
nog in de brede template variant te doen. deze waarde wordt dan ook in de brede variant
meegenomen.

Installeer en publiceer de bijgeleverde modules
De bijgeleverde modules Scouting logo, Scout worden, Scouting fotolijn en Scouting Copyright
heb je ook al geïnstalleerd en kunnen worden gepubliceerd. Aanwijzingen voor de te gebruiken
parameter instellingen zijn in de modules zelf terug te vinden. Maar hieronder ook even alle
parameters op een rij:

Module t.b.v. het plaatsen van de Scouting Copyright
Voor een juiste weergave van de copyright regel zijn de volgende parameter instellingen benodigd:
Toon titel = Verberg
Positie = copyright
Status = gepubliceerd
Moduletoewijzing = alle pagina's
Moduleclass suffix = copyright
Copyright tekst = de gewenste copyright tekst. Is default al ingevuld maar kan worden overschreven
met een eigen copyright tekst.

Module t.b.v. het plaatsen van een fotolijn
Voor een juiste weergave van de fotolijn zijn de volgende parameter instellingen benodigd:
Toon titel = Verberg
Positie = showcase-a
Status = gepubliceerd
Moduletoewijzing = alle pagina's
Moduleclass suffix = niets invullen!
Selekteer de fotobalk = kies de gewenste fotobalk uit de media manager (evt. eerst een fotobalk
uploaden)
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Module t.b.v. het plaatsen van het Scouting logo
Voor een juiste weergave van het logo zijn de volgende parameter instellingen benodigd:
Toon titel = Verberg
Positie = header-a
Status = gepubliceerd
Moduletoewijzing = alle pagina's
Moduleclass suffix = logo
Selekteer het Scouting logo = kies het gewenste logo uit de media manager (evt. eerst het logo
uploaden)
Mouse-over tekst = wijzigen in de site naam
Indien een aanvullende logotekst gebruikt gaat worden:
Gebruik logo tekst = ja
Aanvullende logo tekst = wijzigen in de gewenste logo tekst

Module t.b.v. het plaatsen van de Scout worden link
Voor een juiste weergave van de Scout worden link zijn de volgende parameter instellingen benodigd:
Toon titel = Verberg
Positie = header-b
Status = gepubliceerd
Moduletoewijzing = alle pagina's
Moduleclass suffix = scoutworden
Tekst van de link = Scout worden (is al default ingevuld. Alleen wijzigen op aanwijzing van Scouting
Nederland)
Link naar Scout worden = publiek/scoutworden (is al default ingevuld. Alleen wijzigen op aanwijzing
van Scouting Nederland.)

Publiceer de Kruimelpad / Breadcrumbs module
De standaard Joomla breadcrumbs / kruimelpad module kan worden gepubliceerd met de volgende
parameter instellingen:
Toon titel = verberg
Positie = content-top-a
Menutoewijzing = alle pagina's behalve de homepagina
Toon "U bevindt zich hier" = nee
Toon start = ja
Tekst voor de startpagina = Voorpagina
Toon laatste = ja
Scheidingsteken = /
Module class achtervoegsel/suffix = kruimelpad (zit onder geavanceerde opties)

Publiceer het hoofdmenu
De standaard Joomla menumodule kan worden gepubliceerd met de volgende parameter instellingen:
Toon titel = verberg
Positie = sidebar-a
Menutoewijzing = Op alle pagina's
Selecteer menu = hoofdmenu / mainmenu
Startniveau = 1
Eindniveau = Alle
Toon submenu-items = nee
Menu class achtervoegsel = niets invullen!
Module class achtervoegsel/suffix = menu (zonder streepje ervoor!)
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Publiceer de zoekmodule
Gekozen kan worden tussen de standaard Joomla zoekmodule of de Slim zoeken module (nieuw in
Joomla 2.5). De volgende parameter instellingen zijn van belang voor een juiste opmaak:
Toon titel = verberg
Positie = sidebar-b
Menutoewijzing = Op pagina's waar een rechterkolom kan worden gebruikt, (dus niet op pagina's met
de brede template variant)
Label zoekvlak = niets invullen / niet gebruiken / verbergen
Tekst zoekvlak = Zoeken...
Zoekknop = ja
Positie zoekknop = rechts
Zoekknop afbeelding = nee
Knoptekst = niets invullen
Module class achtervoegsel/suffix = zoeken

Maak het footer menu
Maak via Module beheer + Nieuw twee modules aan van het type Menu. De eerste module
Bottommenu1 krijgt de volgende instellingen:
Toon titel = verberg
Positie = footer-a
Menutoewijzing = Op alle pagina's
Selecteer menu = hoofdmenu / mainmenu
Startniveau = 1
Eindniveau = 1
Toon submenu-items = nee
Menu class achtervoegsel = _bottommenu1 (dus met underscore ervoor!)
Module class achtervoegsel/suffix = bottommenu1 (zonder underscore ervoor!)
De tweede module Bottommenu2 krijgt de volgende instellingen:
Toon titel = verberg
Positie = footer-a
Menutoewijzing = Op alle pagina's
Selecteer menu = hoofdmenu / mainmenu
Startniveau = 2
Eindniveau = 2
Toon submenu-items = nee
Menu class achtervoegsel = _bottommenu2 (dus met underscore ervoor!)
Module class achtervoegsel/suffix = bottommenu2 (zonder underscore ervoor!)
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