Desenvolvimento e
integração de Software
A Eurotux privilegia o desenvolvimento de soluções baseadas em Plone, um
avançado sistema de gestão de conteúdos para Web, totalmente aberto e
baseado nos mais importantes standards.
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Gestão de conteúdos

Segurança

Interface altamente intiuitiva, permite a gestão dos conteúdos
através de conceitos reconhecidos pelos utilizadores, como se
se tratasse de um sistema de pastas e ficheiros (editor de texto
avançado que permite a produção de documentos estruturados
sem conhecimentos de HTML).

Perfis diferenciados de utilizadores. Mecanismo de segurança
granular e facilmente configurável, que favorece a delegação de
responsabilidades na gestão de conteúdos.

Internacionalização e
conteúdo multilingue

Soluções extensíveis

Para além do suporte para internacionalização da interface das
aplicações (I18N), é possível a criação de conteúdos em vários
idiomas, através de uma interface de gestão de traduções nos
vários idiomas suportados no site.

Soluções altamente modulares, favorecendo o desenvolvimento
de ódulos adicionais ao sistema original.

http://eurotux.com/produtos/solucoes-open-source/plone
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Motor de pesquisa que permite a indexação de todos os
conteúdos, incluindo formatos comuns (DOCS, PDF, XLS, etc),
utilização de wildcards, thersauri, etc.

Mecanismo de qorkflow extensível e configurável que torna
possível a definição de regras de fluxo, permitindo a
implementação de processos de revisão de conteúdos, num
contexto de colaboração entre utilizadores.

Standards web

Integração com desktop

A conformidade com standards é, cada vez mais, uma exigência
de mercado para soluções web. A produção de páginas web
100% válidas permite uma maior visibilidade nos motores de
pesquisa e melhor funcionamento nos browsers.

Possibilidade do utilizador importar e exportar os seus trabalhos
desenvolvidos em suites de produtividade como o MS Office,
OpenOffice.org ou LibreOffice. A utilização de protocolos como
WebDAV favorece a integração com o desktop, permitindo
operações de “copy and paste” para a aplicação.

Acessibilidade

Grandes organizações utilizam Plone

Para além de garantir o acesso de todos os cidadãos, no caso de
sites do sector público, o comprimento das normas de
acessibilidade é também fundamental para qualquer aplicação
comercial.

NASA | Oxfam | Amnistia Internacional | Nokia | eBay
Novell | Governo do Brasil | Governo da Nova Zelândia

Interoperabilidade
Integraçõ com outros sistemas de bases de dados e serviços de
directoria, nomeadamente LDAO, Active Directory, PostgreSQL,
MySQL, Oracle, etc..
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