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YOOTHEME PRO

• Product van het Duitse bedrijf YOOTheme
• https://yootheme.com/
• Bestaan ruim 14 jaar
• Overige producten van YOOtheme:
• 100+ Joomla en WordPress templates
• UIKit - frontend framework https://getuikit.com/
• Widgetkit – gallery extensie en widgets
• ZOO - Joomla CCK

https://yootheme.com/
https://getuikit.com/


YOOTHEME PRO

• YOOtheme Pro bestaat uit 2 producten:
• YOOtheme Template
• YOOtheme Builder

• Beschikbaar voor Joomla en WordPress
• Licentie voor 1 domein € 60,- per jaar
• Licentie voor 3 domeinen € 120,- per jaar
• Developer licentie (ongelimiteerd) € 300,- per jaar



YOOTHEME PRO

• YOOtheme Pro is nog uitbreidbaar met extensies
• Webshop
• Formulieren extensie
• Extra lay-out elementen
• Social Media bronnen (Twitter, Instagram, YouTube)
• Social sharing
• Etc.

• https://yootheme.com/support/extensions

https://yootheme.com/support/extensions


YOOTHEME PRO TEMPLATE

• UIKit gebaseerde template (geen Bootstrap)
• In het Template deel stel je de algemene zaken van je 

templatestijl in
• Website, Header, Mobiel, Zijbalk, Bodem, Footer, Blog, 

Berichten
• Bij alle onderdelen zijn helpvideos beschikbaar



YOOTHEME PRO TEMPLATE

• In het Stijl deel bepaal je de opmaak van algemene 
onderdelen en van alle UIKit onderdelen.
• Algemeen:
• Globaal, Thema, Inverse en Google lettertypen

• UIKit onderdelen:
• Accordion, Alert, Animatie, Knoppen, Cards, Dropdown, Tabel 

etc.
• Je kunt gemakkelijk externe stijlen importeren van de 

YOOtheme templates



YOOTHEME PRO TEMPLATE

• Afbeeldingen kunnen worden verwerkt als WebP, 
worden automatisch verkleind en lazy loading geladen
• Google Fonts worden lokaal geplaatst
• jQuery kan optioneel geladen worden (UIKit heeft geen 

jQuery nodig)
• Eigen Javascript en CSS kan worden ingesteld
• Externe diensten als Google Maps, Google Analytics, 

Mailchimp en Campaign Monitor kunnen geladen 
worden



YOOTHEME PRO BUILDER

• Content die met YOOtheme Pro opgemaakt wordt kan 
op vier manieren worden getoond:

• Standaard Joomla content via template overrides
• Een los artikel dat wordt opgemaakt worden in de Builder
• Templates voor artikelen, category blogs, speciale artikelen, 

getagde items, Tags, Contact, Zoeken, Slim zoeken, 404
• Elementen in de builder die dynamische Joomla content 

laden



YOOTHEME PRO BUILDER

• De Builder werkt als een normale ‘pagebuilder’
• Je maakt rijen met kolommen, in de kolommen plaats 

je elementen
• Er zijn basic elementen, multiple elementen en system 

elementen



BASIC ELEMENTEN



MULTIPLE ELEMENTEN



SYSTEEM ELEMENTEN



YOOTHEME PRO BUILDER

• Uitgebreide helpvideos beschikbaar
• Elke pagina in de builder is te bekijken in 4 resoluties:
• Groot scherm / Klein scherm / Tablet / Smartphone

• Grote kracht van de builder elementen is dat je kunt 
werken met dynamic content kunt werken:
content onderdelen van Joomla content (artikelen, 
categories en custom fields)



YOOTHEME PRO

DEMO


