о

Система Управління Вмістом Плон
Можливості

Працює в операційних системах Linux, Windows, Mac OS X,
FreeBSD, Solaris. Встановлення Плону є дуже простим і триває
всього декілька хвилин.

Говорить Вашою мовою

Плон розроблено з можливостю управління багатомовним вмістом.
На даний момент Плон перекладено на більш ніж 35 мов.

Усім подобається

Найкраща команда

До команди розробників Плону входять провідні експерти з питань
практичності вебсайтів, завдяки їх зусиллям робота з Плонсайтами
є простою та ефективною.

"Переможець премії "Вибір Аналітиків eWeek", цей продукт є одним
з найкращих рішень  як для зовнішніх сайтів компаній так і для
внутрішніх мереж"
— EWeek, квітень 2006 року

Робота з текстами

Миттєвий текстовий пошук

Містить потужний, багатофункціональний редактор форматування
тексту, який дозволяє вставляти зображення та посилання. Якщо Ви
звикли до офісних програм, то Ви без проблем зможете працювати з
текстовим редактором Плону.

Будьякий об'єкт сайту можна легко знайти, навіть документи Word
та PDF файли. З "живим пошуком" Плону  весь вміст сайту у вас під
руками.

Зміна розміру зображень

Вигляд

Для Плону легко створювати теми: як схожі на існуючу тему Плону,
так і абсолютно нові.

Управління робочим процесом
Управління робочим процесом  це частина Вашого бізнесу, зробіть
його безпечним.

Безпека

Детальне управління ролями гарантує безпеку вмісту. А сама
архітектура Плону гарантує закритість доступу до Вашого серверу
чи мережі навіть якщо ваша система буде підвержена ризику.

Загальнодоступність

Відповідає правилам загальнодоступності вебвмісту (стандарти
уряду США, розділ 508, W3C WAIAA).

Взаємодія з іншими
Plone ефективно працює з LDAP, SQL, SOAP, Web Services (WSDL)
та WebDAV.

Світова підтримка

Читаючи документацію по Плону, ознайомлюючись з розсилками,
ведучи переписку, чи користуючись послугами будьякої із сотень
Плон компаній по всьому світу, можете бути впевнені в тому, що Ви
не єдині хто це робить.

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

Завантажуйте зображення та використовуйте можливість
автоматично змінити його розмір до одного з наявних варіантів
розміру. Photoshop тут більше не потрібен.

Швидкість та масштабування

Вбудовано можливість кластеризації та ітеграції грамотного проксі
кешування.

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

Видимість для пошукових систем
100% дійсні коди XHTML та CSS добре читаються пошуковими
системами та вебпереглядачами. Плонсайти займають високі
позиції в результатах пошуку Google.

Автентифікація
Проста інтеграція з базами даних LDAP, Active Directory і SQL. Ваше
завдання – задати назву бази дани, завдання Плону  спілкуватися з
нею.

Стандарти
Плон розповсюджується згідно з тією ж ліцензією, що і Linux.
Використовує мову програмування Python та сервер Zope.

Відкритий до нововведень

Сотні додаткових продуктів, форуми, блоги та багато інших
інструментів співробітництва.

Чудова компанія

Знаходиться під охороною
Плон існує вже близько п'яти років, усіма його правами володіє
некомерційна громадська Фундація Plone, яка стоїть на захисті його
інтелектуальної власності та товарних знаків. Плон також заручився
юридичною підтримкою з боку експертів з Юридичного Центру
Свободи Програмного Забезпечення.

Такі всесвітньовідомі організації, як НАСА, Оксфам, eBay,
Trolltech, Нокія, Державний університет штату Юта, Creative
Commons і Wolford використовують Плон для управління вмістом
своїх вебсайтів. Ми будемо раді вітати і Вас у спільноті
користувачів Плоном.

Плон  це ваша таємна зброя

Плон Вам безперечно підійде, незалежно від того, чи його буде
використано для внутрішньої мережі чи для зовнішнього сайту.

Для детальнішої інформації – відвідайте http://plone.org

