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Ένας νέος κόσμος
Δυνατοτήτων



Δημιουργήστε μια 
όμορφη και επεκτάσιμη 
ιστοσελίδα που θα 
αναπτύσσεται μαζί με την 
επιχείρησή σας
Στο σημερινό κόσμο, μια ιστοσελίδα 
αντιπροσωπεύει την επιχείρησή σας. Είναι 
η κύρια είσοδος για τον έξω κόσμο, που οι 
πελάτες μπαίνουν για να καταλάβουν τι κάνετε 
και τι παρέχετε. Η ιστοσελίδα σας πρέπει να 
προσαρμόζεται και να συμβαδίζει με τη διαρκώς 
μεταβαλλόμενη τεχνολογία, που οδηγεί τον 
σύγχρονο κόσμο.

Το Joomla είναι ένα ευέλικτο και ισχυρό σύστημα 
διαχείρισης περιεχομένου, με ενσωματωμένες 
λειτουργίες, που θα σας επιτρέψει να 
δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα, που θα μπορεί 
να προσαρμόζεται και να αλλάζει, καθώς η 
επιχείρησή σας αναπτύσσεται.



Το Joomla είναι ένα βραβευμένο CMS Ανοικτού Κώδικα που 
δημιουργήθηκε και συντηρείται από μια ισχυρή κοινότητα εθελοντών 
που προσπαθούν να παράγουν ένα αξιόπιστο, ασφαλές και εύχρηστο 
λογισμικό. Η λήψη και η χρήση του είναι δωρεάν και η λειτουργικότητά 
του είναι σύμφωνη με τις τεχνολογίες αιχμής του διαδικτύου.

Το Joomla επιτρέπει στους κατασκευαστές ιστοσελίδων να 
δημιουργούν ισχυρούς ιστότοπους, όπου η διατήρηση του 
περιεχομένου του είναι εύκολη και χωρίς προβλήματα.

Τι είναι το Joomla;



Γιατί Το Joomla;

Το Joomla μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή 
πολλών τύπων ιστοσελίδων. Ιστοσελίδες που εξυπηρετήσουν 
μια κοινότητα, το ηλεκτρονικό εμπόριο ή τις e-learning 
ιστοσελίδες. Το Joomla μπορεί να προσαρμοστεί στη δομή και 
το σκοπό της ιστοσελίδας που έχετε στο μυαλό σας.

Το Joomla διαθέτει μια μεγάλη λίστα χαρακτηριστικών:
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Προσαρμογή στον ψηφιακό 
κόσμο
Το Joomla κάνει εύκολη τη διαχείριση της ιστοσελίδας σας.

Θέλετε τη δύναμη του διαδικτύου στα χέρια σας; 
Το Joomla προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων.

Σχεδιάζετε να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα που να είναι 
μεγαλύτερη και πιο ισχυρή από το μέσο όρο των ιστοσελίδων; 
Το Joomla σας δίνει μια πληθώρα δυνατοτήτων, άμεσα από την 
αρχική του εγκατάσταση. 

Ο πυρήνας του Joomla παρέχει πολλά ισχυρά χαρακτηριστικά για 
την κατασκευή ενός ιστοτόπου που να καλύπτει τις περισσότερες 
από τις ανάγκες σας.

Έχετε ειδικές απαιτήσεις; Μην ανησυχείτε, θα βρείτε χιλιάδες 
επεκτάσεις στον επίσημο κατάλογο επεκτάσεων του Joomla.



Περιλαμβάνει πολλά 
προηγμένα χαρακτηριστικά

  Προσαρμοσμένα πεδία

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα των ευέλικτων προσαρμοσμένων 
πεδίων για να προσθέσετε επιπλέον πληροφορίες στις σελίδες 
σας με δομημένο τρόπο.

  Ροή Εργασίας

Η λειτουργία ροής εργασίας του Joomla, σας επιτρέπει 
να επεξεργαστείτε και να εγκρίνετε το περιεχόμενο πριν 
δημοσιευτεί. Ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να αποδειχθεί 
πολύ βολικό για ιστοτόπους με μεγάλο περιεχόμενο και πολλούς 
συντάκτες, όπου το περιεχόμενο μπορεί να περάσει από διάφορα 
στάδια έγκρισης πριν δημοσιευθεί. Αυτή η λειτουργία μπορεί 
να ειδοποιεί τις ομάδες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν 
χρειάζεται να κάνουν παρέμβαση για το δικό τους σκέλος στη 
ροή εργασιών.

     
  Εγγραφή χρήστη

Χρειάζεστε χρήστες που να είναι σε θέση να εγγραφούν στην 
ιστοσελίδα σας; Το Joomla έχει ενσωματωμένα χαρακτηριστικά 
που θα σας επιτρέψουν να διαχειριστείτε δεδομένα χρήστη και 
συνδρομές.

Εντός του Joomla, οι χρήστες μπορούν να δουν, να διαχειριστούν 
και εάν χρειαστεί, να καταργούν τα δεδομένα τους που είναι 
ευαίσθητα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, συμβατά με τις
απαιτήσεις του GDPR.



   Σύνδεση σε εξωτερικά συστήματα

Η πλατφόρμα υπηρεσιών διαδικτύου του Joomla είναι ευέλικτη 
και εύκολη στη διαχείριση, αλλά και εξαιρετικά ισχυρή για την 
ενσωμάτωση των δεδομένων που απαιτούνται για την ανάπτυξη 
της επιχείρησής σας.

    
   Επιπρόσθετα

Από την αρχική του εγκατάσταση, είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό 
και ευέλικτο 'Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου' CMS. Αν 
ψάχνετε για περισσότερες λειτουργίες ρίξτε μια ματιά
στις πολλές χιλιάδες επεκτάσεις μας
Κατάλογος:

 • Συλλογές εικόνων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Σύνθετες φόρμες
 • Ενσωμάτωση στα κοινωνικά δίκτυα
 • Εργαλεία SEO
 • Ενημερωτικά Δελτία
 • Βιβλίο Επισκεπτών
 • Συστήματα κρατήσεων
 • Προβολές διαφανειών
 • Χιλιάδες διαφορετικά σχέδια (πρότυπα)
 • Πολλά περισσότερα



Το Joomla έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα από τα ασφαλέστερα 
διαθέσιμα CMSs και τα πρότυπα ασφαλείας του είναι εξαιρετικά 
υψηλά. Ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενσωματωμένοι δύο 
παράγοντες, για τον έλεγχο ταυτότητας καθώς και
WebAuthn, για να είστε σίγουροι ότι μόνο εσείς έχετε πρόσβαση 
στον ιστότοπό σας.

Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης

Μεταξύ πολλών άλλων λειτουργιών SEO, το ενσωματωμένο 
εργαλείο ανακατεύθυνσης του Joomla, σας επιτρέπει να 
κατευθύνετε τους επισκέπτες στη νέα διεύθυνση της σελίδας, 
αν μετακινήσετε, αντικαταστήσετε ή διαγράψετε μια σελίδα. 
Έτσι αποφεύγονται τα μηνύματα σφάλματος που μπορεί 
να επηρεάσουν την κατάταξη του ιστότοπου στις μηχανές 
αναζήτησης. 

Θέματα ταχύτητας

Οι επιδόσεις του Joomla είναι κορυφαίες και μπορεί να είναι
βελτιωμένες με ενσωματωμένη την τεχνολογία προσωρινής 
αποθήκευσης και την συμπίεση Gzip, καθιστώντας το ένα από τα 
ταχύτερα CMSs.

Θέματα ασφαλείας



Φιλικό προς κινητά 

Το Joomla είναι 100% φιλικό προς κινητά, τόσο στο δημόσιο 
τμήμα 'frontend' (αυτό που βλέπει ο επισκέπτης) όσο και στο 
περιβάλλον διαχείρισης 'backend' (ο πίνακας ελέγχου σας). 
Ο ιστότοπός σας εμφανίζεται σωστά σε όλες τις συσκευές: 
επιτραπέζιους υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα. 

Η χρήση του Joomla είναι ελεύθερη
η λήψη του και οι αναβαθμίσεις είναι 

δωρεάν.

Είστε έτοιμοι για ένα κόσμο
από δυνατότητες;

Δοκιμάστε Το Joomla Τώρα!



Παραδείγματα και 
εμπειρίες πελατών
Θέλετε να μάθετε ποιες εταιρείες λειτουργούν τον ιστότοπό τους 
με το Joomla; Περιηγηθείτε στον κατάλογο παρουσίασης στη 
διεύθυνση showcase.joomla.org

“Το Joomla είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται εύκολα. Ότι 
χρειάζεται ο ιστότοπός μου, το Joomla το παρέχει."

“Οι αντιπρόσωποί μας έχουν τη δική τους πύλη, σε μια ιδιωτική 
περιοχή του δικτυακού μας τόπου, βασισμένου στο Joomla.”

“Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με την ιστοσελίδα μας 
από τότε που την αλλάξαμε σε Joomla.”

"Είναι τόσο εύκολο να προσθέσω περισσότερες λειτουργίες στην 
ιστοσελίδα μου, καθώς η επιχείρησή μου αναπτύσσεται!"
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Ιστοσελίδα: joomla.org
Λήψη: downloads.joomla.org
Twitter: twitter.com/joomla
Facebook: facebook.com/joomla


