Потужна, надійна, гнучка
Система Керування Вмістом
з відкритим вихідним кодом
для розробки веб-сайтів.

Що таке Plone?
Plone - це система керування вмістом (СКВ),
яка є ідеальним рішенням як для Інтранет
систем, управління документообігом, так і для
публічних веб-сайтів.
За допомогою Plone навіть люди без
технічних навиків можуть легко створювати
веб-документи та управляти ними.
Адміністраторам сайтів Plone надає потужний
набір інструментів для управління процесом
документообігу користувачами сайту та їх
групами.
Plone ідеально підходить як для малих, середніх, так і для великих організацій.
Plone розповсюджуєтьcя без жодних ліцензійних зборів, тому витрати на його використання та експлуатацію є
значно нижчими порівняно з системами такого типу.
Plone може бути розширено та налаштовано відповідно до вимог користувачів, тому організації, які використовують
Plone, витрачають свої кошти саме на його налаштування під свої власні потреби, а не на ліцензійні збори. Це
дозволяє їм мати більше контролю над процесом розвитку їх системи.

Веб-сайти

Інтранет та Екстранет

Портали

Кожна деталь Plone інтерфейсу
піддається налаштуванню.

Організації використовують внутрішні
ІТ-системи для управління великою
кількістю даних. Це допомагає їм
знизити витрати та пришвидшити
робочий процес, водночас підвищуючи
його ефективність.

Стабільна основа, дотримання відкритих
стандартів, та надзвичайно гнучка
архітектура роблять Plone ідеальною
платформою для різних проектів - від
малих веб-сервісів до великих бізнессистем.

Для досягнення таких цілей Plone має
потужний набір інструментів, який
може бути налаштовано та розширено
відповідно до конкретних вимог - навіть
якщо ці вимоги будуть змінюватися
щотижня.

У такій динамічній сфері, як IT
технології, Plone є надійною основою
для інтеграції даних з багатьох джерел.
При цьому рівень безпеки та контролю
залишається на найвищому рівні.

Для зміни вигляду Plone сайту
можна використати існуючі теми або
створити власний дизайн інтерфейсу.
Для відображення вмісту на Plone
сайтах також використовують такі
презентаційні технології, як Flash або
AJAX.
Розширені можливості керування
вмістом, надзвичайна надійність та
здатність легко інтегруватися з іншими
веб-сервісами - все це формує гнучкий,
надійний та міцний фундамент для
побудови Plone сайтів будь-якого
розміру. Plone особливо добре
підходить для веб-сайтів з великою
кількістю учасників та редакторів зі
складним робочим процесом публікації.

Відкритий вихідний код системи
Plone дає Вам повний контроль над
тим, як його застосовувати. Він може
бути простим і легким для невеликих
проектів, або масштабним для великих
аудиторій.

Plone містить цілий ряд потужних
функцій, які дозволяють легко змінювати
його вміст та вигляд інтерфейсу, що
значно полегшує процес інтеграції
системи.

Характеристики
Plone є зрілою системою керування вмістом з відкритим вихідним кодом. З моменту його
першого релізу в 2001 році, Plone став одним з найбільших проектів з відкритим вихідним
кодом у світі; тисячі розробників та велика кількість компаній займається його розробкою та
підтримкою.
Протягом цього десятиліття було розроблено багато Plone функціональностей, які дозволили йому стати достойною
основою для таких комерційним систем, як NАSА, Oxfam, eBay, The University of Oxford, Warwickshire Police Force та
Novell.
Крім низки важливих стандартних функцій, важливою характеристикою Plone є його гнучкість. Інтерфейс Plone є
настільки простим для нових користувачів, що вони можуть приступити до створення вмісту вже після декількох
хвилин роботи з ним. Водночас, систему може бути розширено настільки, щоб забезпечити узгоджену, керовану
роботу десятків тисяч користувачів.
Можливості
Працює в операційних системах Linux, Windows, Mac OS
X, FreeBSD, Solaris. Встановлення Plone є дуже простим і
триває всього кілька хвилин. Просто створювати вміст та
керувати ним.
Робочий процес
Управління робочим процесом - це частина Вашого бізнесу.
Plone забезпечує його надійність.
Швидкість та масштабування
Вбудовано можливість кластеризації та ітеграції грамотного
проксі-кешування.
Безпека та гнучкість
Детальне управління ролями користувачів гарантує
безпеку вмісту. А сама архітектура Plone гарантує
закритість доступу до Вашого серверу чи мережі, навіть
якщо систему буде підвержено ризику.
Взаємодія з іншими
Plone ефективно працює з LDAP, SQL, SOAP, Web Services
(WSDL) та WebDAV. При необхідності будь-які презентаційні
технології (Java, .NET, Ruby тощо) може бути використано
для представлення вмісту.
Автентифікація
Проста інтеграція з базами даних LDAP, Active Directory і
SQL. Ваше завдання – задати назву бази даних, завдання
Plone - спілкуватися з нею.

Багатомовний
Plone розроблено з можливістю управління багатомовним
вмістом. На даний момент Plone перекладено на більш ніж
40 мов, включаючи китайську, японську, арабську та іврит.
Вигляд
Для Plone легко створювати теми: як схожі на
існуючу стандартну, так і абсолютно нові з
можливістю змінювати будь-яку деталь інтерфейсу.
Робота з текстами
Містить потужний, багатофункціональний редактор
форматування тексту, який дозволяє вставляти зображення
та посилання. Якщо Ви звикли до офісних програм, то для
Вас не буде проблемою працювати з текстовим редактором
Plone.
Зміна розміру зображень
Завантажуйте зображення та використовуйте можливість
автоматично змінити його розмір до одного з наявних
варіантів розміру. Photoshop Вам більше не знадобиться.
Відкритий до нововведень
Сотні додаткових продуктів - форуми, блоги та багато
інших інструментів для ефективного співробітництва.
Plone написано потужною, швидкою та популярною мовою
програмування - Python.
Загальнодоступність
Відповідає правилам загальнодоступності веб-вмісту
(стандарти уряду США, розділ 508, W3C WAI-AA).

Охороняється
Plone існує вже близько восьми років, усіма його правами
володіє некомерційна громадська Фундація Plone.
Юридичну підтримку надає Центр Свободи Програмного
Забезпечення.

Миттєвий текстовий пошук
Будь-який об’єкт сайту можна легко знайти, навіть документи
Word та PDF файли. З “живим пошуком” Plone весь вміст сайту
- у вас під руками.

Світова підтримка
Читайте документацію по Plone, ознайомлюйтеся з
розсилками, ведіть переписку, користуйтеся послугами
будь-якої із сотень Plone компаній по всьому світу будьте впевнені: Ви не одні.

Синдикація
Plone автоматично генерує RSS вмісту тек, результатів
пошуку чи інших джерел. Це найкращий спосіб залишатися
в курсі оновлень на сайті, та можливість налаштувати
доставку інформації.

Документація
Велика кількість документації в друкованому та
електронному виглядах. На даний час існує багато книг про
Плон, які було перекладено на німецьку, японську
та інші мови.

Видимість для пошукових систем
100% дійсні XHTML та CSS коди добре читаються
пошуковими системами та веб-переглядачами. Plone сайти
займають високі позиції в результатах пошуку Google.

Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом
У даний час компанії намагаються досягти якомога більшого
результату, використовуючи при цьому якомога менше ресурсів.
Проте індустрія комерційного програмного забезпечення
(ПЗ) пропонує доволі дорогі інструменти, які до того ж важко
піддаються налаштуванню.
Програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом пропонує
вирішення цієї проблеми.
Таке ПЗ має відкритий вихідний код, що дозволяє легко змінювати його
функціональні можливості. Таке ПЗ було створено та розроблено спільнотою
користувачів, і воно розповсюджується безкоштовно, а це означає зниження
загальних витрат на роботу з ним. На відміну від комерційних систем, ПЗ
з відкритим кодом, таке як Plone, має низьку первинну вартість, і набагато
більш передбачуваний розмір довгострокових витрат.
Хоча це значний потенціал для економії коштів, який спонукає багато ІТ та
бізнес-лідерів розглянути таке ПЗ, переваги систем з відкритим кодом
виходять далеко за рамки міркувань його вартості.

Гнучкість

Довіра

Вартість

Гнучкість, властива ПЗ з відкритим
кодом, викликана існуючим доступом
до вихідного коду. А це означає, що
система може змінюватися саме так
як Вам потрібно, таким чином Ви не
будете обмежені фіксованим набором
функціональностей. Користуючись ПЗ з
відкритим вихідним кодом Ви зможете
налаштувати систему відповідно до
Ваших вимог, а не навпаки.

Комерційне ПЗ базуєтсья на тому, що
його розробники так би мовити “щось
приховуають”. ПЗ з відкритим кодом
базується на принципах довіри та
відкритості. Доступ до вихідного коду
дає клієнту впевненість у його якості, так
як є можливість надати все програмне
забезпечення для незалежної перевірки.

Вартість отримання та обслуговування ПЗ
з відкритим вихідним кодом є набагато
меншою ніж комерційного. Нульові
ліцензійні збори означають низьку
вартість початкової та поточної розробки,
що дозволяє збільшувати обсяги системи
відповідно до потреб, не прив’язуючись
до наперед-обумовленого договору.
Нові проекти може бути випробувано за
досить малий кошт, не турбуючись про
витрати на ліцензійні збори.

Безпека

Стабільність

“Відкритість” вихідного коду програмного
забезпечення підвищує його безпеку та
якість за рахунок постійної перевірки.
Жодне ПЗ не може бути повністю
застраховане від можливих помилок,
проте програмне забезпечення з
відкритим кодом має добру репутацію
швидкого реагування на такі проблеми,
крім того час на виявленння та
виправлення таких помилок є значно
меншим. Спільнота прихильників
відкритого коду гарантує наявність
відкритих обговорень та інших
допоміжних ресурсів для розробників.

Користуючись ПЗ з відкритим кодом, Ви
не тільки отримуєте повний контроль
над його початковим кодом, але і над
усіма змінами та доповненнями, що було
зроблено для Вашого проекту. Це може
застахувати Вас від можливих проблем
у випадку закриття чи викупу фірмипостачальника ПЗ. Крім того, комерційна
система зазвичай має чітко сплановиний
шлях оновлення, який не завжди
вписується в плани Вашої компанії.
Жодна з цих проблем не торкається ПЗ з
відкритим кодом; при його використанні
Ви завжди зможете знайти людей по
всьому світу з потрібними знаннями
та навиками для подальшої розробки
Вашого проекту.

Чому використання
програмного
забезпечення
з відкритим
вихідним кодом
є правильним
вибором?

Спільнота Plone-розробників

Plone входить до числа найбільших проектів
з відкритим вихідним кодом по всьому світу з
сотнею основних розробників та більш ніж 300
компаніями-постачальниками у 57 країнах.
Проект активно розвивається з 2001 року,
його перекладено на більш ніж 40 мов, він
має найкращі показники безпеки порівняно з
усіма іншими великими системами керування
вмістом.
Інтелектуальна власність системи Plone належить
Фундації Plone - некомерційній організації, яка керує
напрямками подальшого розвитку проекту. Масштаби
та різноманітність спільноти розробників Plone, у
поєднанні з чіткою та довгостроковою стратегією - є
одним з найважливіших факторів успіху Plone.
Існування такої спільноти також забезпечує
довгострокову стабільність Plone: майбутнє цього
проекту не знаходиться в руках однієї особи або
компанії. Далеко не всі системи з відкритим вихідним
кодом мають таку спільноту - багато комерційних
продуктів з відкритим вихідним кодом розробляється
та підтримується лише однією з компаній (майже як
запатентоване ПЗ), і це іноді може бути ризиковано для
майбутнього системи.

Розвиток ПЗ з відкритим вихідним кодом
Чи може програмне забезпечення бути водночас
безкоштовним та якісним? Таке співвідношення здавалося
неможливим в цій індустрії кілька років тому.
Але зміни, які принесли з собою Web 2.0 та Enterprise
2.0, показали, що успішне ПЗ в даний час нерідко
характеризується прозорістю, відкритістю, простотою та
гнучкістю. Бізнес-лідери сьогодні не хочуть мати справи з
постачальниками, які не вміють співпрацювати з іншими.
Світова криза змусила підприємства, незалежно від їх розміру
та виду діяльності, поставити під питання реальну вартість ПЗ,
яке вони купують. Чи виправдані величезні ліцензійні збори?
Такі маркетингові компанії, як Forrester та Gartner, показали,
що протягом 2009 року відбувся значний скачок на користь
використання ПЗ з відкритим кодом, оскільки все більше
і більше компаній відкривають для себе його переваги.
Постачальники комерційних систем спостерігають за цим з
деяким побоюванням.

ПЗ з відкритим вихідним кодом, все частіше
стає частиною корпоративного ПЗ провідних
підприємств, і така тенденція набуває високих
обертів. Прогнозують зростання такого ПЗ з
швидкістю 22,4% та досягнення 8,1 млрд. дол США
до 2013 року.
Джерело: IDC

Хто використовує Plone?
Plone успішно використовує широке коло організацій по
всьому світу: компанії різних розмірів та сфер діяльності
застосовують Plone як основу для побудови веб-сайтів.

Тисячі веб-сайтів, порталів та Інтранет-мереж побудовано на
Plone. Нижче наведено лише кілька прикладів використання
Plone різноманими підприємствами та організаціями.

Публічні веб-сайти
Інтранети
Портали

Аерокосмічний та оборонний
сектор
Defence Academy
EADS Space
NASA

Мистецтво, розваги
British Postal Museum & Archive
Chicago History Museum
Discover Magazine
Norwegian Archive, Library &
Museum Authority
Vienna Tourism

Товари та послуги
Amtrack
Disney
DSGi
eBay
Norwegian Consumer Council
Panasonic
Wolford AG

Освітні проекти
Columbia Centre for New Media
Technology and Learning
Connexions
Harvard University
JISC
Penn State University
University of Bristol
University of Oxford
Yale University

Урядові проекти
Centre for Ecology & Hydrology
City of Alberquerque
European Free Trade Association
Government of Brazil
Kent County Council
Nordic Council
European Environment Agency
Warwickshire Police

Медицина та охорона здоров’я
British Society for Rheumatology
NHS
Prostaken
Sanofi Aventis
UNC Healthcare

Інформаційні технології
Akamai
Avaya
IEEE
Nokia
Novell

Виробництво та промислість
Belron
Carglass
Honda
Schlumberger
SITA
Uniq

Неприбуткові організації
ACM
Amnesty International
Friends of the Earth
Medicin Sans Frontieres
Oxfam
Sightline Institute
The Free Software Foundation
The Marine Stewardship Council
VCS Collaborate
Voluntary Service Overseas

10 найголовніших питань про Plone
Скільки коштує Plone?

Чи має Plone підтримку версій?

Plone - це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, що
розповсюджується на умовах ліцензії GNU General Public License (GPL)
і є безкоштовним для завантаження, використання та налаштування.
Завдяки відсутності ліцензійних зборів, Plone дозволяє користувачам
витрачати ресурси на його налаштування, створення вмісту, розкрутку
чи технічне обслуговування.
Навіть якщо враховувати усі додаткові витрати (по налаштуванню чи
підтримці сайту), загальна вартість реалізації проектів, базованих на
Plone, буде значно меншою у порівнянні з аналогічними проектами,
базованими на Sharepoint чи Vignette (через їх великі ліцензійні
збори).
Для організацій, які не мають власних фахівців для роботи з Plone,
професійну допомогу та комерційну підтримку надають більш ніж з
300 Plone-консалтингових компаній по всьому світу. Більшість з них
перелічено на сайті: http://plone.net.

Plone дозволяє користувачам відслідковувати зміни у документах у
вигляді запису послідовних його версій. Plone надає детальну історію
версій документу, яка дозволяє користувачам порівняти версії та при
потребі повернутися до попередньої.

Як редагувати/завантажувати дані за допомогою Plone?

Plone пропонує поліпшену політику безпеки. Будучи продуктом з
відкритим вихідним кодом, його постійно перевіряють на потенційні

Користувачі можуть редагувати та завантажувати дані на свій Plone
сайт з будь-якого комп’ютера, використовуючи лише веб-переглядач.
Для того, щоб відредагувати існуючі сторінки, створити нові розділи,
видалити старий вміст чи додати нові відео файли, користувачам
просто необхідно увійти на сайт. А все це можна зробити за допомогою
простого веб-редактора, схожого на Microsoft Word.

З якими базами даних працює Plone?
По замовчуванню Plone встановлюється разом з надійною, безпечною,
та простою в управлінні базою даних ZODB (Zope Object Database).
Крім того, Plone можна пов’язати з Active Directory, LDAP, Salesforce.com,
базами даних SQL тощо. Безкоштовний додаток до Plone, RelStorage,
дозволяє компаніям, що працюють з Oracle, MySQL та PostgreSQL,
зберігати дані, які використовуються на Plone сайті, в їх існуючій
інфраструктурі (це може полегшити роботу, завдяки викристанню
звичних для них інструментів).

Як Plone сприймають пошукові системи?
Plone добре оптимізовано під пошукові системи; ключові слова,
зрозумілі URL-адреси, та розширені мапи сайтів сприяють оптимізації
Plone сайтів. Більшість сайтів після переходу на Plone відзначають
покращення їх рейтингу пошуковими системами. Наприклад, сайт
plone.org є одним з декількох веб-сайтів у світі, що має такий самий
високий Google-рейтинг (PageRank) 9 з 10, як і IBM та Microsoft.

Чи підтримує Plone багатомовність?
Plone перекладено на більш ніж 40 мов. Ви можете керувати
багатомовним вмістом на Plone за допомогою безкоштовного
додатку LinguaPlone. LinguaPlone надає редакторам сайту зручний
інтерфейс для керування вмістом на декількох мовах без необхідності
створювати дублікат структури сайту.

Чи відповідає Plone правилам загальнодоступності для
відвідувачів з обмеженими можливостями?
Plone відповідає правилам загальнодоступності веб-вмісту (стандарти
уряду США, розділ 508, W3C WAI-AA). Організації з правовими
зобов’язаннями щодо дотримання стандартів загальнодоступностім
часто вибирають Plone саме з цієї причини.

Наскільки масштабованим є Plone?
Plone підходить як для малих сайтів, так і для дуже великих. Plone має
потужні вбудовані функції кешування, які може бути налаштовано
для оптимізації роботи сайту. Крім того, адміністратори сайту Plone
часто використовують такі веб-прискорювачі, як Squid чи Varnish, щоб
підвищити швидкість роботи сайту. Завдяки використанню Zope, Plone
має хороші можливості кластеризації, які дозволяють розбивати вебсайт на кілька серверів для обробки інтенсивного трафіка.

Наскільки безпечний Plone?

проблеми безпеки. Такий підхід є набагато кращим, ніж просто чекати
на можливі вияви проблеми, як це прийнято робити з патентованим
програмним забезпеченням, в якого такі проблеми тримають в
таємниці, замість того, щоб вирішувати їх відразу.
Базуючись на надійних платформах Python та Zope, Plone має кращі
показники безпеки порівняно з будь-якими іншими великими СКВ
(Джерело: CVE). Завдяки його об’єктно-орієнтованому бекенду,
Plone не піддається SQL Injection, які є одним з найбільш поширених
проблем безпеки, що впливаються на HP/MySQL-базовані системи.
Гнучка система Plone ACL для управліня ролями користувачів
допомагає гарантувати те, що користувачі можуть бачити лише той
вміст, який повинні. Справді, безпека є однією з основних причин,
чому багато користувачів СКВ переходить на Plone.

Який є Plone порівняно з Sharepoint, Drupal, Alfresco і Joomla?
Plone є справжньою веб-СКВ з вбудованими робочим процесом
публікації та функціями управління документами на відміну від інших
систем (таких як Sharepoint або Alfresco), які перш за все є системами
управління документами з обмеженими функціональними вебможливостями. Тому Plone ідеально підходить як для внутрішніх
та зовнішніх мереж, такі для пулічних веб-сайтів. Plone може бути
налаштовано та розширено саме так, як необхідно для проекту: можна
змінити структуру сайту, типи вмісту, робочий процес і т.д. Далеко не
всі СКВ пропонують такий самий рівень гнучкості. Базуючись на Python
та Zope, Plone є дуже надійним, тому багато людей переходять з Joomla
чи Drupal на Plone.
Plone має 100% відкритий код, тому усі його версії можна завантажити
безкоштовно. Для отримання комерційної підтримки нема
необхідності купувати ліцензію для кожного сервера чи для кожного
користувача, як у випадку з Alfresco чи Sharepoint, і майбутній
напрямок розвитку проекту не заблоковано в рамках однієї компанії.

Більше інформації
Ви можете безкоштовно завантажити останню
версію Plone з www.plone.org.
Plone працює на Linux, Windows, Mac OS X,
FreeBSD та Solaris, процес встановлення є дуже
простим, що дозволяє Вам швидко отримати свій
сайт.
Працює більш ніж 300 постачальників Plone
рішень в більш ніж 50 країнах світу, які
пропонують розробку, інтеграцію, консалтинг,
хостинг, навчання, підтримку та сервісне
обслуговування.
Перелік постачальників послуг і консультантів по
всьому світу можна знайти на сайті www.plone.net.

Quintagroup
7 Morozna Str
Lviv, Ukraine
79066
Tel/Fax: +38 (0)322 45 76 22
Email: info@quintagroup.com
Web: http://quintagroup.com

Quintagroup - це команда фахівців, які допомагають клієнтам у вебрішеннях, починаючи від планування сайту, його проектування,
розробки до надання послуг з хостингу. Основні послуги, які ми надаєм
- це розробка дизайну і корпоративного стилю, розробка веб-сайтів
на базі системи керування вмістом Plone, корпоративні Інтранет та
Екстранет рішення. Quintagroup працює на ринку з самого початку
Plone: ми розпочали свою діяльність у сфері надання Plone рішень в
2002 році.
Маючи багаторічний досвід в розробці складних веб-рішень для
іноземних партнерів, Quintagroup надає повний спектр веб-послуг для
компаній різних розмірів. Наша професійна консалтингова команда
може допомогти вашій організації з будь-яким аспектом розробки чи
оптимізації Plone сайту.

This brochure is licensed by Netsight Internet Solutions Ltd. under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License.
Find out more at www.netsight.co.uk/plone-brochure The Plone name and the Plone logo are registered trademarks of the Plone
Foundation. All other trademarks and brand names used herein are acknowledged as the property of their respective owners.

