Dva přístupy k životu :

●

●

Ti co věří na práci a spoluprácí nutnou k přežití

●

Ti co věří na peníze a z nich plynoucí osobní moc

Každá komunita je založena na důvěře a na sociální vazbě typu:
"Dávám, abys dal". Každý člen důvěřuje druhému tím, že nabízí
ostatním svoji práci a služby. Na oplátku získává to, co potřebuje on i
jeho rodina.
Ekonomika daru důvěry i dnes tvoří základ normálního udržitelného
hospodářství.

Věříme na demokracii, na svobodný trh opřený o klasický
liberální koncept odpovědného jedince žijícího v odpovědné
komunitě sobě rovných občanů.

Tiki Wiki CMS start

●
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Wikis (like Wikipedia)
Forums (like phpBB)
Blogs (like WordPress)
Articles (like Yahoo News)
Fille Gallery (like Flickr)
Free Open Source software (LGPL)
PHP, MySQL database
Smarty template engine
jQuery JavaScript library
Zend Framework

Redakční systém (CMS) / Web portal /
●Systémy pro správu dokumentů DMS
●Systém sledování Bug Tracker gen. formulářů
●Systém pro správu osobních informací Moje Tiki
●Situační aplikace pro koncového uživatele
●Počet přispěvatelů do kódu 240 +
●

Počet stažení a instalace: 900.000 stažení a je velmi obtížné dokonce hrubý odhad počtu živých instalací

●

Vazby, vztahy

Vnější okruh:
- Anonymní a registrovaní
návštěvníci vybírající si z
obsahu
Vniřní okruh:
- Autoři, spolupracovníci
- obstartávají a publikují
obsah
- Administrátoři, správci
modulů, agend
Jádro:
- Datové úložište(MySql)
- TikiWiki CMS Groupware

Systém přístupu k informacím
Přístup:
doména, subdoména, téma
Přihlášení:
● Identifikace - osobní
- skupinová
● Oprávnění - globální
- objektové
Agenda:
● Zpřístupněné moduly
● Pracovní zařazení
http://tiki.org/
● http://info.tiki.org/
● doc.tiki.org/Documentation
● dev.tiki.org/Development
● http://themes.tiki.org/
● http://profiles.tiki.org
● http://irc.tiki.org
● http://stats.tiki.org
●

Komunitní řízení
Komunita připojená k
jednomu systému.
Systémy propojeny
- banka a pobočky
- pevný systém spojů
●

Komunita uživatelů s
různými systémy.
Sdílí společné akce,
závazky. Volně vstupují
do vztahu s dalšími
komunitami.

