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Mei 2010. Het afgelopen jaar is de productontwikkeling van OpenIMS Content Management
Server (OpenIMS® CMS) met rasse schreden doorgegaan.
In deze Product Update worden een aantal van deze ontwikkelingen uiteengezet. Bestaande
®
gebruikers van het OpenIMS platform kunnen eenvoudig aansluiten op deze ontwikkelingen of
de nieuwe voorzieningen laten inrichten.

Nieuwe editor met beheer van
afbeeldingen
Binnen OpenIMS® CMS is naast de
standaard Microsoft Word editor een nieuwe
browserbased editor opgenomen. Deze
WYSIWYG-editor zorgt er onder andere voor
dat uw organisatie webcontent conform de
webrichtlijnen kan plaatsen. Daarnaast is het
mogelijk een stijlsheet (CSS) in te laden,
zodat u binnen de editor kunt zien hoe de
opmaak er uiteindelijk uit komt te zien.
Tevens is het mogelijk afbeeldingen te
vergroten/verkleinen, te versnijden of een tint
mee te geven. De editor is daarnaast
voorzien van mogelijkheden om documenten
uit OpenIMS® DMS binnen de content te
verwerken. Op formulierniveau kunt u snel
en eenvoudig de beschikbare velden
oproepen en plaatsen conform de
webrichtlijnen. Het is ook mogelijk de editor
binnen de vormgeving van de pagina te
laden.

componenten gebaseerd op deze
technologie snel binnen OpenIMS®
geïntegreerd worden.
Natuurlijk blijven andere bibliotheken ook
gewoon ondersteund.

Beheer meertalige content
De volledige productlijn van OpenIMS® is nu
volledig meertalig opgezet. Hierdoor een
Engels-, Nederlands-, Frans-, en/of
Duitstalige interface aangeboden worden.
Alle systeemattributen, zoals werkstromen
en metadata, kunnen volledig meertalig
worden opgezet.

Webrichtlijnen en leesbare url’s

De webrichtlijnen voor overheden stellen
steeds meer eisen aan de manier waarop
een internetsite wordt ontwikkeld. Op basis
van OpenIMS® CMS kunnen internetsites
ontwikkeld worden die aan alle 125
richtlijnen voldoen. U kunt hierbij denken aan
de ondersteuning van UTF8, leesbare url’s
Web 2.0 op basis van JQuery
zoals www.uwsite.nl/product/nieuws,
Om uw internetsite, intranet en/of portaal nóg drempelvrij en webformulieren.
aantrekkelijker te maken kan een
Content wizards
zogenaamd JavaScript-framework uitkomst
bieden. OpenSesame ICT heeft ervoor
Voor grootschalig gebruik van het content
gekozen om JQuery binnen OpenIMS® te
management systeem kan er gekozen
worden om bepaalde handelingen samen te
integreren. Deze bibliotheek wordt ingezet
om uitklapmenu’s, fotoalbums, autocomplete brengen in één scherm. Bijvoorbeeld voor
of bedrijfskalenders (qua
het aanmaken van een nieuwsbericht met de
gebruikerservaring)sterk te verbeteren.
mogelijkheid deze in één keer te publiceren
Hierdoor kunnen tevens nieuwe
op de site.

Meer informatie
over OpenSesame ICT is te vinden op
www.osict.com en www.openims.com
of neem contact op via het telefoonnummer
+31(0)30 – 60 35 640.

Campagne beheer (geavanceerde
nieuwsbrieven) en CRM
Steeds meer organisaties willen hun
klantcontacten structureren en monitoren.
OpenSesame ICT heeft er daarom voor
gekozen om SugarCRM™ met OpenIMS® te
integreren en een eenduidige UI aan te
bieden. SugarCRM™ is marktleider CRM
systemen op het Open Source platform. Zie
ook www.sugarcrm.com.
De integratie betreft onder andere het
verwerken van reacties op OpenIMS®
webformulieren voor verder opvolging, of de
inzet van de SugarCRM™ campagnemodule
voor het sturen en beheren van (HTML-)
mailings.
SugarCRM™ beschikt over een aantal
verschillende versies, waaronder een CE
editie die gratis te downloaden is.

Zoekmachine
De standaard zoekmachine kan inmiddels
worden uitgerust met onder andere het tonen
van synoniemen op basis van een koppeling
met Google, het opmerken en voorstellen
van alternatieven bij spelfouten en het
zoeken op delen van woorden (wildcards).
Daarnaast is OpenIMS® nu in staat om van
PDF documenten een thumbnail te
genereren en deze in de zoekresultaten
visueel weer te geven.

OpenSesame ICT
OpenSesame ICT is een Nederlands softwarebedrijf dat zich richt op de realisatie
van kennisintensieve, bedrijfsmatige oplossingen op basis van het Open Source
platform. Deze oplossingen worden geleverd onder de naam OpenIMS® en
SugarCRM™. Met diverse projecten voor Content-, Document-, Kennis-, CRM en
Workflow Management heeft OpenSesame ICT bewezen een veelzijdigheid aan
oplossingen te kunnen bieden voor kennis en informatiemanagement.
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