oregional.hu/tiki
A Tiki egy webalapú, többnyelvű tartalomkezelő rendszer (CMS) számos szorosan integrált,
csoportmunkát támogató funkcióval. A Tiki ingyenes, nyílt forráskódú szoftver, melyet folyamatosan
fejleszt egy nagy nemzetközi közösség.
A Tiki több száz funkciót tartalmaz, más rendszerekkel ellentétben,, integráltan. Nem szükséges
kiegészítők letöltése a használathoz. A “minden az egyben” megközelítésnek köszönhetően a Tiki
segítségével könnyen létrehozható bármilyen kollaboratív alkalmazás: weboldal, portál, tudásbázis,
intranet, stb. A hatalmas funkciókínálatnak és a webalapú adminisztrációs felületnek köszönhetően a Tiki
egyszerre nyújtja a funkciógazdagságot és a könnyű konfigurációt. Az aktív fejlesztői közösség biztosítja,
hogy a Tiki megfeleljen a jelen és a jövő követelményeinek is.
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Kész megoldások

Többnyelvű wiki
Blogok és hírek
Fórumok
Naptárak és események
Adatbázis építő rendszer
Fájltárolás, képgalériák
Fejlett felhasználó és csoport kezelés
Kereső motor
Űrlapok, adatkarbantartás
Feladatkezelés
YouTube, MySpace,
Google Analytics, Google Docs, Skype,
ShareThis, IRC plugin
GYIK
Hírdetések, bannerek
Mobile (PDA, VoiceXML, WAP)
Táblázatkezelés
Live support chat
Belső üzenőrendszer
Fejlett menükezelés
Fejlett tartalom és funkció jogosultságkezelés
Külső azonosítás (LDAP, OpenID, stb)
RSS generálás és szindikálás
WYSIWYG és wiki szerkesztés
Kérdőívek
Munkafolyamat vezérlés
Fejlett többnyelvűség
Tartalomkategorizálás
Email (POP, SMTP), hírlevelek

A Tiki gyorsan használatra kész állapotba hozható az
előre definiált profilok használatával. A profilok egy-egy
tipikus felhasználási módra előkonfigurált megoldások,
melyek segítségével a friss Tiki telepítés azonnal
működésre kész. Elérhetőek a közösség által előkészített
profilok, de bárki bármikor létrehozhat magának is profilt,
melyet megoszthat vagy felhasználhat új Tiki
telepítéseknél.
Néhány elérhető profil:
■ Vállalati wiki / Intranet / Extranet
■ Vállalati weboldal
■ Tudásbázis / Bug tracker
■ Projektmenedzsment
■ Közösség portál
■ Munkafolyamatra specializált webes alkalmazás
■ Űrlapok
■ Többnyelvű szószedet
Új profilok folyamatosan elérhetőek a kollaboratív
megközelítésnek köszönhetően: http://profiles.tiki.org.

Technikai háttér
Tiki az informatikai iparág standard, érett, elérhető,
webhoszting barát technológiáit használja:
■ PHP
■ Zend Framework
■ MySQL
■ jQuery
■ Smarty

Copyright © 2010-2013 by Tiki Software Community Association. Oregional Kft. www.oregional.hu 2013-08

Tiki idővonal

Gyakori kérdések

2002-es megjelenése óta a Tiki folyamatosan
növekszik, több mint 1.000.000 regisztrált
letöltéssel és számtalan egy kattintásos
telepítéssel különféle webhoszting
szolgáltatóknál.
Több mint 200 fejlesztő dolgozik a projekten,
ezzel a Tiki az egyik legnagyobb, legsokoldalúbb
és legaktívabb nyílt forráskódú közösség a
világon.

Tiki számokban
10 + év
35 + nyelv
200 + kód hozzájáruló (via CVS/SVN)
1,000 + beépített funkció és preferencia
1,500 + wiki oldalnyi dokumentáció
1,000,000 + letöltés
2,000,000 + sornyi kód, átlagosan 2 óránként
új hozzájárulás

K Hogyan tölthetem le?
V http://tiki.org/Get+Tiki
K Kipróbálhatom telepítés nélkül?
V Igen! A http://tiki.org/Demo linken elérhető demó
oldalon kipróbálható az alkalmazás, fel lehet fedezni
hogyan működik a Tiki.
K Hogyan láthatom mire képes a Tiki?
V Ajánlott elolvasni az útmutatókat (http://doc.tiki.org),
megnézni a videókat (http://tiki.org/TikiMovies) és a
mintaoldalakat (http://tiki.org/Featured+Tikis).
K Hogyan vehetek részt a Tiki közösségben?
V Ha tetszik a szoftver, akkor különféle módokon lehet
hozzájárulni a fejlődéséhez: aktív részvétellel a
felhasználói fórumokban, a felület lefordításában, a
dokumentáció frissítésében vagy akár az új
funkciók kódolásában. A Tiki mindenki előtt nyitott,
barátságos közösség. http://tiki.org/Join
K Tényleg ingyenes?
V Igen, a nyílt forráskód ingyenes (LGPL licensz).
K Ki birtokolja / menedzseli?
V A Tiki egy közösség által menedzselt projekt,
hivatalos adminisztrációs feladatait a non-profit Tiki
Software Community Association intézi.
K Hogyan tudhatok meg többet?
V Érdemes ellátogatni a http://tiki.org oldalra további
információkért. Az oldalról elérhető a dokumentáció,
a konzulensek, a hoszting megoldások listája,
valamint a támogatói fórumok, a levelező listák és
az élő csevegési támogatás is.

Ki használja?
■ Council of Europe, egy nemzetközi szervezet 47
európai tagállammal.
■ Rio Tinto Alcan, a világ legnagyobb bauxit,
alumina és alumínium termelője.
■ Tembec, vezető faipari vállalat, tevékenységi
területe Észak-Amerika és Franciaország.
■ Province of Québec Government, Canada
számos minisztériuma (Régie du bâtiment du
Québec, AETMIS, Palais des congrès de Montréal,
Centre des congrès de Québec, stb)
■ Sainte-Justine UHC Foundation, egyetemi kórház
Montréal, Kanada.

További információ
■ Általános

info.tiki.org

■ Közösség

tiki.org/community

■ Fejlesztők

dev.tiki.org

■ Dokumentáció

doc.tiki.org

■ Stílusok

themes.tiki.org

■ Profilok

profiles.tiki.org
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