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A Tiki egy webalapú, többnyelv? wiki és tartalomkezel? rendszer (CMS) számos szorosan integrált
csoportmunkát segít? funkcióval. A Tiki egy nagy, nemzetközi csapat által fejlesztett ingyenes, nyílt
forráskódú szoftver
A Tiki több száz alaposan intergált funkcióján keresztül kiváló megoldást nyújt a legtöbb igényre. Nincs
szükség több szoftverre, a Tiki könnyedén kezel számos kollaboratív alkalmazási formát: weblapokat,
portálokat, tudásbázisokat, intraneteket és extraneteket. A Tiki webalapú graﬁkus felülete segítségével
egyszer?en és hatékonyan konﬁgurálhatjuk saját magunk azon funkciókat amikre szükségünk van. A Tiki
számtalan funkciója, kiváló testreszabhatósága és folyamatos, évek óta tartó fejl?dése biztosítja hogy
céljainknak megfelel?en használhassuk az alkalmazást most és a jöv?ben is.

Funkciók
• Többnyelv? wiki
• Blogok, cikkek, hírek
• Fórumok
• Naptárak és események
• Dokumentumkezelés (fájlgalériák)
• Fejlett felhasználó és csoportkezelés
• Keres? motor
• Testreszabható ?rlapok
• Számtalan plugin, többek között YouTube,
MySpace,Google Analytics, Google Docs, Skype,
ShareThis, IRC
• Gyakori kérdések (FAQ)
• Hirdetések, bannerek kezelése
• Mobil elérés (PDA, VoiceXML és WAP)
• Saját táblázatkezel?
• Él? támogatás (chat)
• Felhasználói üzenetek
• Fejlett weblap menü kezelés
• Tartalom, funkció hozzáférés és jogosultságkezel?
rendszer
• Küls? autentikációs módszerek támogatása
(LDAP, OpenID, stb.)
• RSS szindikálás
• WYSIWYG szerkeszt?
• Kérd?ívek, kvízek és szavazások
• Tevékenység alapú munkafolyamat motor
• Fejlett többnyelv?ség

Használatra kész
megoldás
A proﬁlok segítségével villámgyorsan használatra
készre szabható az alkalmazás, hála ennek a
funkciónak sok id?t takaríthatunk meg és újra
felhasználhatóvá tehetjük az egyszer kialakított
alapbeállításainkat.
Elérhet? proﬁlok:
• Vállalati wiki / Intranet / Extranet
• Vállalati webes megjelenés
• Tudásbázis / Bug tracker
• Projektmenedzsment
• Közösségi portál
• Munkafolyamat és specializált webes
alkalmazások
• Igényl? ?rlapok
• Többnyelv? kollaboratív szójegyzék
A kollaboratív, nyitott, innovatív megközelítésnek
köszönhet?en a lista folyamatosan b?vül. B?vebb
információ err?l a funkcióról itt: proﬁles.tiki.org.

Technikai részletek
A Tiki könnyedén futtatható webhoszting
technológián köszönhet?en a rendszer
körültekintéssel kiválasztott er?teljes alapjainak,
melyek:
• PHP
• ADOdb
• MySQL
• Zend Framework
• jQuery
• Smarty

Hátoldal

Folyamatos, biztos fejl?dés

Gyakori kérdések

A Tiki 2002-es alapulása óta folyamatosan növekedve 2008-ban érte el a
700.000-ik letöltését (forrás: Sourceforge.net). Több mint 200 fejleszt?
dolgozik az alkalmazáson mely így a Tiki a világ egyik legsokoldalúbb,
legkiterjedtebb és legaktívabb nyílt forráskódú fejleszt?i közösségének
terméke.

K: Honnan tölthetem le a Tiki-t?
V: info.tiki.org/Get+Tiki

Jelenlegi verzió: Tiki 3.1 (2009 júniusi kiadás)

A Tikir?l számokban
• 6+ év
• 35+ nyelv
• 200+ hozzájáruló a kódhoz (via CVS/SVN)
• 1,000+ dokumentáció oldal
• 1,000+ beépített funkció és preferencia
• 700,000+ letöltés
• 1,000,000+ sornyi kód, átlagosan 2 óránként új hozzájárulás a
forráskódhoz

Ki használja a Tikit?
• Mozilla / Firefox, a rendkívül népszer? böngész? többnyelv? támogatási
honlapja
• Európa Tanács (Council of Europe), 47 európai tagállam közös
szervezete, több mint 40 tevékenységi területet támogatása a tanácson
belül a Tiki segítségével
• Rio Tinto Alcan, a világ legnagyobb bauxit és alumínium kitermel?je
• Tembec, piacvezet? Észak-Amerikában és Franciaországban
tevékenyked? erdészeti vállalat
• Province of Québec Government, Kanada

K: Tesztelhetem a Tiki-t telepítés nélkül?
V: Igen! Csak el kell látogatni a következ? oldalra: tikiwiki.org/demo. A demó
segítségével egyszer?en bele lehet kóstolni milyen nagyszer? dolgozni a Tikivel, adminisztrátorként bejelentkezve pedig kipróbálhatjuk a Tiki összes
funkcióját miel?tt döntenénk
K: Honnan tudhatok meg többet a Tiki nyújtotta lehet?ségekr?l?
V: A közösség által folyamatosan fejlesztett, több mint ezer oldalas
dokumentáció a legjobb hely erre (doc.tiki.org), de érdemes megnézni az itt
található videókat is: tikiwiki.org/TikiMovies
K: Csatlakozhatok én is a Tiki közösséghez?
V: Természetesen! Aki megszerette a Tiki-t sokféleképpen járulhat hozzá a
további fejl?déséhez, legyen az fórumkérdések megválaszolása, ötletek
közzététele, a felület fordítása, dokumentáció fejlesztése vagy akár a
forráskódhoz való hozzájárulás. Mindenkit örömmel fogadunk, büszkék vagyunk
rá hogy barátságos és nyitott közösség vagyunk.
info.tiki.org/Join+the+Community
K: A Tiki tényleg ingyenes?
V: Igen, a Tiki LGPL licensz alatt készül? szabad és ingyenes szoftver
K: "Kié" a Tiki?
V: Mindenkié és senkié. A Tiki egy nemzetközi közösség által fejlesztett projekt
melyben bárki részt vehet és bárki bármilyen célra felhasználhatja a munka
gyümölcsét
K: Szeretnék még többet tudni, mit tegyek?
V: Érdemes felkeresni a Tiki honlapját: tikiwiki.org. Innen elérhet? a
dokumentációs oldal, a tanácsadók listája, számos hoszting lehet?ség, valamint
az E-mail listák és csevegési lehet?ségek ahol bármilyen kérdésre válasz
kapható
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