Kopano's LibreOffice Online Packages Nu
Beschikbaar Als Publieke Downloads
DELFT, 12 April 2018 – Vandaag maakt Kopano de eerste, door Kopano ontwikkelde, LibreOffice
Online packages beschikbaar. Als nieuw lid van de Advisory Board van The Document Foundation,
streeft Kopano ernaar het bereik van LibreOffice te vergroten. Met de nieuwe publiekelijk
beschikbare packages is Kopano's LibreOffice Online build nu binnen handbereik van miljoenen
mensen.
Tientallen miljoenen mensen, onder wie werknemers van grote instellingen zoals de Franse regering,
het Italiaanse Ministerie van Defensie en het bestuur van de Spaanse autonome regio Valencia,
maken al dagelijks gebruik van de LibreOffice desktopversie. De beschikbaarheid van Kopano's
packages voor LibreOffice Online – wanneer geïntegreerd met file access en authenticatie – opent
nieuwe mogelijkheden voor organisaties die hun data onder eigen beheer willen hebben.
Helmuth Neuberger, Kopano’s VP of Strategy: “Vanwege de aankomende nieuwe Europese
datawetten, groeit de behoefte aan kosteneffectieve software in eigen beheer. We zijn er dan ook erg
trots op dat we een van de eersten zijn die LibreOffice Online packages aanbieden die kunnen worden
geïntegreerd met een private cloud-oplossing.”
Kopano's LibreOffice Online packages zijn beschikbaar voor diverse Linux-distributies. Dit maakt het
makkelijker om LibreOffice Online te gebruiken en, met behulp van de package repositories, op de
hoogte te blijven van de nieuwste Kopano builds. LibreOffice Online zou natuurlijk niet daar zijn waar
het nu is zonder de bijdrage van de community, waaronder CIB en het uitstekende werk van
Collabora.
“TDF heet Kopano welkom in de Advisory Board en het LibreOffice project", zegt Björn Michaelsen,
vice-voorzitter van The Document Foundation. "We zijn blij dat we nog een manier zien waarop
mensen over LibreOffice Online kunnen beschikken. We kijken ernaar uit om, naast de bestaande
community contributors, ook anderen te zien die investeren in het bouwen van alternatieven voor
gesloten oplossingen.”
LibreOffice Online is geen opzichzelfstaande applicatie, maar een technologie voor de publieke cloud
van ISP's, of de private cloud van grote organisaties. Om volledig functioneel te zijn, dient het
geïntegreerd te zijn met file access en een authentication provider. Voor Kopano gebeurt dit via de
commerciële versie die deel uitmaakt van Kopano Documents. Er is ook een community versie die
een waarschuwing weergeeft dat deze zonder ondersteuning wordt aangeboden.
Alle packages zijn volledig compatibel met de LibreOffice packages voor desktopcomputers. Omdat
ze ontwikkeld zijn binnen Kopano's Open Build Service omgeving, kan Kopano gemakkelijk diverse
packages onderhouden voor diverse Linux platformen.
###

Over Kopano
Kopano is een toonaangevende Europese leverancier van open source collaboration software voor
duizenden klanten, variërend van Europese overheden tot grote ondernemingen. Kopano, als
voortzetting van Zarafa, biedt messaging, collaborative editing, video meetings, e-mail en meer
vanuit één interface.
Meer informatie: https://kopano.com/

Over The Document Foundation (TDF)
De Document Foundation is de thuisbasis van LibreOffice, de volgende evolutie van 's werelds
toonaangevende gratis kantoorsuite, en The Document Liberation Project, een community van
ontwikkelaars verenigd om gebruikers te bevrijden van vendor lock-in van content door het
verstrekken van krachtige tools voor de conversie van propriëtaire bestandsformaten naar het
overeenkomstige ODF-formaat.
Meer informatie: www.documentfoundation.org.
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