
Voordat een update van Joomla gedaan kan worden is het nodig om eerst een backup te maken.  Als een plugin of extensie na 

de update  niet meer werkt dan kan de backup worden teruggezet. Tot op heden (januari 2021) was dat nooit nodig  

Hoe werkt het?: 

Stap 1 Login aan de achterkant van de site en open de Component Akeeba Backup.   De component Akeeba backup kan er na 

een update  een klein beetje anders uit zien dan in deze handleiding… maar in hoofdlijnen zal het wel op dezelfde manier gaan 



Stap 2 Kies  “Backup Now” 



Stap 3  Laat Akeeba het werk ongestoord doen tot de mededeling Backup completed succesfully.  Gebruik de webbrouwser 

intussen niet voor een bezoekje aan een andere site Klik dan op Manage Backups 



Stap 4 Er verschijnt een overzicht van de backups die op de server staan. Download de meest recente en wis de oudste. 

Akeeba waarschuwt dat downloaden via de browser bestanden kan verwoesten.                                                                               

Dat valt mee als firefox als browser wordt gebruikt.  Met google chrome lijkt het  ook goed te gaan. IE werkt niet goed. 

De volledige site inhoud en bijbehorende database wordt als JPA bestand naar je thuispc overgebracht.                                       

De site is nu veilig gesteld.  

Bij stap 9  uitleg hoe via FTP het JPA bestand te downloaden in binaire mode.  Omdat de meest recente backup  op de server 

blijft staan is dat alleen maar nodig ingeval de site naar een andere provider moet worden verhuisd. 



Nu de update. 

Stap 5  Zoek in het controlepaneel  de mededeling dat er een Joomla update klaar staat.  Er kunnen ook updates voor exten-

sies zijn.   Of er überhaupt  Joomla updates zijn kan ook worden ontdekt via het menu Componenten/Joomla update 

Onderstaande  waarschuwing kan genegeerd worden omdat er een complete backup is gemaakt 

Stap 6   Stel in schrijf bestanden direct en installeer 

 



Stap 7 Laat de update zijn werk doen….  Bij voorkeur ‘s avonds laat als er weinig websitebezoekers zijn.                                                      

Na een poosje verschijnt de mededeling dat de update is geslaagd 

Stap 8 Extensies kunnen ook om een update vragen. In onderstaand voorbeeld loopt dat niet helemaal goed af.   De extensie 

Acy Mailing geeft een foutmelding….   Er is geen licentie en die extensie gebruiken we niet.  

 

Hieronder een lijstje met extensies die een update hebben klaar staan.  Selecteer ze allemaal en start het updaten 



Stap 9   Backup downlaoden met FTP  in binaire modus.   Hier uitleg over het gebruik van Fliezilla. 

Met Filezilla contact maken met de server 



De Url  naar de backup  is op de metiuswebsite  niet standaard. (standaard: /administrator/components/com_akeeba/backup)       

 

De URl moet zijn:  /domains/metius.nl/htdocs/test/administrator/components/com_akeeba/backup.                                                            

Daar is de backup site-metius.nl-20210128-103954cet.jpa.    Er is ook een site-test.metius.nl bestand voor de testsite 

Stel het overdrachttype in op “binair”  en kopieer daarna het jpa bestand naar de thuis pc 


