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Notes

1) MyBB
Ilmeisen suosittu, moni phpbb:n käyttäjä on vaihtanut tähän.

2) phpBB
Aika laajalti käytössä oleva keskustelupalstasovellus. Varsin toimiva isojenkin käyttäjämassojen kanssa.

3) bbPress
Sama taustakehitys wordpress:n kanssa

4) Wordpress
Ehkäpä maailman suosituin blogialusta, jonka voi asentaa myös omalle palvelimelle. Jaossa myös monen käyttäjän sovellus MU. Hyvät
tuklsivut ja paljon teemoja.
Wordpress on tarjolla myös verkossa olevana palveluna. Rajottuneemmat muokkausmahdollisuudet ja teemat.

5) Blogger
Vain verkon yli saatava palvelu, kankeampi kuin WP.

6) Mediawiki
Wikipedian alla oleva wikisovellus, jonka voi asentaa omalle palvelimelle. Toimii hyvin sivustoilla, joilla ei ole yhtä ainoaa hierarkkista
rakennetta.

Asennettava, tekstin muotoilu melko työlästä. Jotain tekstieditorejakin olemassa.

7) DokuWiki
Ei käytä tietokantaa, vaan sivut tallennetaan tekstitiedostoihin.

Asennettava

8) Pbworks
Netissä oleva wikipalvelu, jossa rahoitus lisäominaisuuksien myynnillä. ei mainoksia. EI kaupalliseen käyttöön.

9) Wikispaces
Verkossa oleva wikipalvelu. Rahoitetaan lisätoimintojen ja tilan myynnillä.

 

10) CmapTools
yhteisöllienn tiedonjako ei onnistu verkon yli, mutta kätevä työkalu käsitekarttojen tekemiseen.

Tämän voi ilmeisesti asentaa myös palvelimelle ja sitä kautta yhteisöllisesti työstää dokumenttia

11) Mind24
Verkossa oleva käsitekarttapalvelu.

12) MindMeister
Verkossa olevat käsitekarttapalvelu. Varsin pelittävä versio

13) phpCollab
Asennettava projektityöohjelmisto. Ryhmäsivustot, tehtävien hallinta, dokumenttiarkisto, gantt-kaaviot, keskustelu, kalenteri

14) Virtuaaliset luokkahuoneet
oppimisalustoja, joiden avulla voidaan verkon välityksellä opiskella, jaella kursseja jne. Sisältävät usein jo itsessään erilaisia toimintoja kuten



chat, foorumi, tehtävien arviointi jne.

15) Moodle
Yleisimmin käytössä Suomessa eri oppilaitoksissa. Toimiva jahka pääsee sisälle ajatukseen.

16) eFront
Yksinkertaisen näköinen työkalu. Lisäominaisuudet ilmeisesti maksullisia.

17) GoogleCalender
Googlen verkossa toimiva kalenterisovellus. Toimii yhteen mm. monien kännykkäkalentereiden kanssa.

18) WebCalendar
asennettava kalenteriohjelma

19) Doodle
Tapaamisten sopiminen, toimii verkossa

20) Twitter
Mikrobloggaaminen

21) Drupal
Massiivisten ja monipuolisten sivustojen työkalu. Ei kovin helppokäyttöinen, käyttöönotto vaatii opettelua.

22) Joomla
Drupaliin verrattuna sopii myös kevyempiin sivustoratkaisuihin. Ollut ja on edelleen todella paljon käytetty julkaisujärjestelmä.

Aika monimutkainen ja hankala ottaa käyttöön, mutta muutoin monipuolinen ja taipuva osaavan ihmisen käytössä. Iso kehittäjäyhteisö.

23) Plone
Joissain tapauksissa kankea, mutta ilmeisen laajalti käytössä.

 

24) WebsiteBaker
Kätevä ja helppokäyttöinen julkaisujärjestelmä. Erittäin helppo ottaa käyttöön, looginen. Moduuleilla saa lisää toiminnallisuutta, vaikka
niissäkin on vielä kehittämisen varaa. Suomen kieli saatavana

25) Typo3
Yksinkertaisempi kuin Joomla, mutta vieläkin tarvitaan manuaali käyttööonottoon.

26) GoogleSites
Googlen verkossa toimiva sivustopalvelu.

27) Gallery
Oikeastaan aika näppärä galleriasovellus. Mahdollista mm.kuvakohtainen kommentointi, kuvatekstit jne. galleriakohtaisesti ulkoasun,
kommentoinnin ym. säätäminen

28) zenPhoto
Näppärä sovellus suppeammille gallerioille.

29) Picasa
Googlen kuvienhallintaohjelma, jolla voi jakaa kuvia myös verkossa googletilin kautta.

30) kuvablogi



Toiminnaltaan ok, mutta googleads -mainokset haittaavat hahmottamista ja navigointia.

31) PhotoBucket
Mainokset häiritsevät paljon.

32) SlideShare
SlideShare tukee PowerPointin, PDF:n ja Open Officen formaatteja.
Palvelussa voi jakaa tiedostoja julkisesti tai  yksityisesti. Käyttäjät
voivat  upottaa SlideSharen tiedostoja myös omiin WWW-sivustoihinsa,
blogeihinsa tai wikeihinsä. Microsoftin PowerPoint-ohjelmasta voiesityksen ladata suoraan SlideShareen.

33) Google Docs
Googlen dokumentit sisältävät tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja diaesitystyökalun. Kätevät ja toimivat. Yhteiskirjoittaminen mahdollista.

34) NumSum
Ihan ok webbipohjainen taulukointiohjelmapalvelu, mutta puuttuu konvertointimahdollisuus exceliin...

35) Työkaluja\nverkkojulkaisemiseen \nja yhteisölliseen tiedon \ntuottamiseen
Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Lisää listattuna http://www.opensourcecms.com/
Puuttuu mm. verkkokaupat


