
 

 

Joomla er den optimale webløsning for publisering av websider. 

Oppdater dine websider hvor og når som helst rett i nettleseren uten å 

installere noe som helst på datamaskinen din. 

Verdens mest populære åpen kildekode publiseringsløsning har blitt 

enda mer brukervennlig i nye versjon 1.7, med forenklet artikkel 

oversikt og nytt suverent brukersystem. 

Det er så enkelt at du bare klikker på artikkelen du vil endre, og du skriver i rik teksteditor som likner på MS 

Word. Legg til bilder, videoer fra Youtube, lenker og filvedlegg. Lagre og websiden er oppdatert. 

Du velger design og vi installerer Joomla klar til bruk. Etter en rask opplæring over telefon er du moden for å 

bygge videre på dine websider. Du kan legge til ubegrenset med innhold, nyhetssider og bildegallerier. 

Ønsker du å avansere etter hvert så finnes det tusenvis av utvidelser vi kan integrere for deg. Om du vil ha 

kommentar funksjoner, diskusjonsforum, kalendere osv så er det ingen problem. 

  

Joomla Start Særeget design Full pakke 

Joomla installasjon basert på være 

websidemaler. Menyer ferdig satt 

opp. Den beste editoren JCE med 

forbedret bildeopplaster, fil 

opplaster og  media utvidelse. 

Kr 4995.- 

Vi bygger akkurat det design du 

ønsker slik at din webside fremstår 

som helt særegen. Selvfølgelig 

kompatibelt med alle nettlesere og 

nettbrett. 

Kr 9995.- 

I tillegg til særegent design 

integrerer vi alle dine gamle 

websider i Joomla, slik at du selv 

kan endre dem og bygge videre. 

Nøkkelen i døra med andre ord :-) 

Kr 19995.- 

 

Supportavtale er valgritt. E-post support kr 99.- pr mnd. Telefonsupport kr 149 pr mnd. VIP kr 199.- pr mnd. 

Fra år to tilkommer domene/webhotell. Alle priser er eks mva. 

Kontakt oss i dag og be om tilgang til demo. Vi tar gjerne vi en gjennomgang med deg over telefon. 

Les mer om Joomla på vår webside: http://joomla.webnorge.no 
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