tiki.org
Tiki és un sistema de gestió de contingut (CMS, de les sigles en anglès) basat en web I en un motor
wiki, multilingüe, amb un conjunt altament integrat I extensiu de funcionalitats per al treball en grup.
Tiki és programari lliure i de fonts obertes, creat per un equip gran i internacional de desenvolupament.
Tiki inclou centenars de característiques profundament integrades entre elles. A diferència d'altres solucions,
Tiki “ho fa tot”. No necessites trobar altres mòduls o complements per omplir peces que manquen. Amb el seu
disseny “tot-en-un”, Tiki pot crear fàcilment tot tipus d'aplicacions col·laboratives: llocs web, portals, bases de
coneixement, intranets, extranets, i més. Amb un enorme conjunt de funcionalitats i interfície d'administració via
web, Tiki té tant les característiques que requereixes com la facilitat-de-configuració que desitges. Per això i per
la seva comunitat activa de desenvolupadors, Tiki probablement satisfarà tots els teus requisits, ara i al futur.
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Wiki multilingüe
Blogs i articles
Fòrums
Calendaris i esdeveniments
Trackers (Formularis i bases de dades)
Galeries d'arxius i imatges
Gestió avançada d'usuaris i grups
Motor de cerca
Connectors (plugins) per a YouTube,
MySpace, Google Analytics, Google Docs,
Skype, ShareThis, IRC i molts més
Secció de Preguntes d'Ús Freqüent (PUF)
Gestió de pancartes i anuncis
Mòbil (PDA, VoiceXML, i WAP)
Fulls de Càlcul
Xat de suport en viu
Sistema de missatgeria entre usuaris
Gestió avançada de menús
Sistema de permisos i control d'accés per
funcionalitats, per continguts concrets i per
categories de continguts.
Suport a autenticació externa (com LDAP,
OpenID, i més)
Generació i sindicació de continguts per RSS
Edició Wiki i WYSIWYG (visual)
Enquestes, qüestionaris i consultes
Motor de flux de treball basat en activitats
Capacitats multilingües avançades
Sistema de categories sense límits
Interfície de correu electrònic (POP i SMTP)

Solucions preparades
Per començar fàcilment, Tiki inclou solucions ja
predefinides anomenades perfils de configuració.
Aquests perfils són instal·lacions completes, plenament
configurades, a punt per al seu ús en la instal·lació inicial
o posteriorment. Com aquests perfils de configuració de
Tiki es troben en un lloc web d'acces comunitari, fins i tot
vosaltres mateixos podeu compartir els vostres, basats
en la vostra configuració personalitzada. Alguns
exemples dels perfils de configuració de Tiki són:
■ Wiki corporatiu / Intranet / Extranet
■ Pàgina web corporativa
■ Base de coneixement / Sistema de registre de tickets
■ Gestió de projectes
■ Portal comunitari
■ Aplicacions web especialitzades i de flux de treball
■ Formularis
■ Glossaris multilingües col·laboratius
Contínuament s'estan afegint nous perfils de forma
oberta i col·laborativa. Per saber-ne més,
visita: http://profiles.tiki.org.

Detalls tècnics
Tiki utilitza tecnologia d'allotjament web estàndard
disponible en la majoria d'empreses del sector. Tiki
empra aquestes tecnologies estàndard de la indústria:
■ PHP

■ Zend Framework

■ MySQL

■ jQuery

■ Smarty
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Cronologia de Tiki

PUFs

Des del seu alliberament inicial el 2002, Tiki ha
vist un creixement substancial i va assolir la fita
de 800,000 descàrregues el 2010, amb una de les
comunitats de programari lliure més extensives,
diverses i actives del món.
Punts destacables recents:
2008 Tiki llistat en el Top 100 d'EContent.
2009 Adopció de cicles d'alliberament de 6 m.
i versions de Suport a Llarg Termini (LTS).
Versions Tiki 3 LTS (Abril) i Tiki 4 (Octubre)
2010 Formació de la Tiki Software Association.
Versions Tiki 5 (Abril) i Tiki 6 LTS (Nov.)

P On puc descarregar Tiki?
R http://info.tiki.org/Aconsegueix+Tiki
P Puc provar Tiki sense instal·lar-m'ho?
R Sí! Visita http://info.tiki.org/Aconsegueix+Tiki per a
accedir a instal·lacions de Tiki “de prova”
disponibles en-línia. Pots entrar com a
administrador i fer-te una idea de com funciona Tiki.
P On puc veure fins on puc arribar amb Tiki?
R Pots revisar les guies (http://doc.tiki.org), veure els
vídeos (http://tiki.org/TikiMovies) i visitar alguns
llocs destacats amb Tiki.
P Com puc contribuir amb la Comunitat de Tiki?
R Primer, emprant i gaudint del programari. Després
pots contribuir com més t'agradi: contestant a
preguntes d'altres usuaris o suggerint idees,
traduint la interfície, actualitzant documentació, o
programant coses noves. Som una comunitat molt
oberta i amistosa. http://info.tiki.org/Uneix-te

En Números
8 + anys
40 + idiomes
200 + contribuïdors de codi (via CVS/SVN)
1,000 + funcionalitats integrades i preferències
1,000 + pàgines wiki de documentació
800,000 + descarregues
1,000,000 + línies de codi, amb un “commit” de

P És això realment lliure?
R Sí, és programari de codi lliure, amb llicència LGPL.
P Qui posseeix / dirigeix Tiki?
R És un projecte gestionat comunitàriament,
administrat sense ànim de lucre per la Tiki Software
Association. I tu pots ajudar!

codi cada dues hores en mitjana

P Com puc descobrir més?
R Visita http://tiki.org per a trobar enllaços a la
documentació, un directori de consultors, i opcions
d'allotjament, així com fòrums de suport, llistes de
correu electrònic, i xat en viu per preguntar
qüestions i obtenir més informació.

Qui Utilitza Tiki?
■ Mozilla/Firefox, el navegador web popular empra
Tiki per al seu lloc de suport multilingüe d'alt-trànsit.
■ El Consell d'Europa utilitza Tiki per donar suport
47 estats membres europeus i dirigir més de 40
àrees diferents d'activitat dins del consell.
■ Rio Tinto Alcan, el productor més gran del món de
bauxita, alúmina i alumini.
■ Tembec, una empresa de productes forestals
capdavantera, que opera a Nord Amèrica i França.

Enllaços
■ Informació general
■ Comunitat

info.tiki.org
tiki.org/comunitat

■ Desenvolupadors

dev.tiki.org

■ Documentació

doc.tiki.org

■ Govern de la Província del Québec, Canadà

■ Temes

themes.tiki.org

■ Fundació Sainte-Justine UHC, un hospital
universitari d'alt-nivell a Montréal, Canadà.

■ Perfils

profiles.tiki.org
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