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Česky | English

nPress
nPress - opensource cms
Nový systém pro správu webových stránek, který si vzal za cíl jednoduché a intuitivní
ovládání. Měl by dobře nahradit třeba Wordpress pro tvorbu menších webů. Hlavními
výhodami pak je snadná úprava struktury webu a přehledné vkládání příloh či galerií.
Díky zachování vazby na původní objekt nehrozí žádné kopírování adres. Obrázky i
odkazy v rámci webu tak vždy povedou na správné místo. Pokročilý systém příloh
umožňuje práci s multimédii, dokumenty a dalšími typy.
Systém je postavený na Nette Frameworku a tak nabízí programátorům výborný základ pro
rozšíření.

Vlastnosti nPress cms
stránky:
stromová struktura stránek
jazykové mutace
wysiwyg editor
vkládání příloh a odkazů jako ID
drag&drop úprava struktury a pořadí příloh
mazání lze vzít zpět, AJAX
složky článků/příspěvků/výrobků
úprava vzhledu - theme
bugy:
obtékání vloženého náhledu pomocí wysiwyg tlačítek (nyní jen přes # -f5_left-# či
right)
z hlediska jazyků se smazaná stránka nechová korektně
přílohy:
hromadné nahrávání
různé vykreslení dle typu souboru
společné napříč jazykovými mutacemi stránky
náhledy lze získat zmenšené / upravené filtrem
obrázky: rozpoznání keywords a description
dokumenty: vytvoření obrázkového náhledu
videa, zvuky: zobrazení přehrávače
GPS-logy: náhled v mapě
files sync - synchronizace příloh stránky se složkou na serveru
automatické galerie - prohlížení se přizpůsobuje velikosti okna

Licence
Ještě není zcela rozhodnuta. Vize je taková, že nPress bude vždy zcela free pro
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nekomereční použití (CC BY-SA-NC nebo GPL).
Komereční verze asi v CC BY-SA-ND.

Použité knihovny
Všichni autoři níže zmíněných produktů mohou používat nPress libovolně i pro komereční
účely.
Nette framework 2.0 (2011-08-24, PHP5.2 nonprefix)
dibi 1.5-rc1 (revision 183a215 released on 2011-07-01)
jQuery v1.6.4
jQuery nestedSortable 1.3.4 (28 apr 2011)
jWYSIWYG 0.97
Uploadify v2.1.4 (November 8, 2010)
jQuery lightbox 0.5 (April 11, 2008)
mediaelements 2.1.9
free-file-icons (written permision)
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