Introdução
Tiki CMS/Groupware (ou TikiWiki) é um poderoso Sistema de Gerenciamento de Conteúdo - SGC (em
inglês Content Management Systems - CMS) e Software Colaborativo (Groupware) que pode ser usado
para criar todo o tipo de aplicações Web, Sites, Portais, Intra e Extranets. TikiWiki também trabalha como
uma ferramenta de trabalho colaborativo on-line. TIkiWiki é um pacote para fins variados com uma
enorme quantidade de opções e seções que você pode habilitar ou desabilitar conforme você precisar. Ele
é desenhado para ser internacional, clean e expansível.
TikiWiki incorpora todos os recursos presentes em diversos sistemas wiki excelentes disponíveis por aí,
mais um monte de novos recursos e opções, permitindo que sua aplicação em wiki seja o que você quiser-de um simples wiki a um complexo site para uma comunidade de usuários. Você pode usar o TikiWiki
como um fórum, uma sala de bate-papo, organizar enquetes, e muito mais! As possibilidades são infinitas.
Para compreender o TikiWiki, compare-o com uma câmera de vídeo com várias lentes: cada uma das
lentes te permite olhar o mundo de uma forma única. Você pode escolher a lente certa para você. Da
mesma forma, o Tiki te dá uma imensidade de formas diferentes para olhar para os dados que cada grupo
de pessoas está preocupado. Use os Artigos (Articles) - e faça deles sua Página Inicial - então você e seus
usuários podem escrever coisas importantes, notícias, textos que todos devem ler. Use Páginas Wiki (Wiki
pages) para habilitar você e seus usuários escrever conteúdos sem precisar aprender HTML ou trabalhar
com tipos de arquivos proprietários. Use os Fóruns para discutir e debater tópicos e pautas. Use Blogs
para dar a cada usuário a habilidade de escrever o que pensam ou fazem a cada dia. Compartilhe fotos e
arquivos com as Galerias de Arquivo e Imagem (File and Image Galleries).
Os pricipais recursos do TikiWiki são: artigo, fórum, newsletter, blog, galeria de arquivo/imagem, wiki,
drawing, tracker, diretórios, enquetes, quiz, FAQ, chat, banner, webmail, calendário, categorias, ACL, e
mais. (veja a lista em Recursos.)
Você pode ter um prévia da instalação do TikiWiki e das configurações iniciais nesse vídeo de 24 minutos,
em inglês:

A comunidade TikiWiki possui alguns Objetivos detalhados abaixo, segue as três regras básicas para
desenvolver códigos (detalhado nas seções adicionais desta documentação), e usa esse Contrato Social ao
máximo possível para organizar a Comunidade.

Links Úteis
Código Aberto (Open Source) e Software Livre
http://www.fsf.org - quase todo em inglês
http://opensource.org - em inglês
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_aberto
Sistema de Gerenciamento de Conteúdo - SGC
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gerenciamento_de_conteúdo

Software Colaborativo (Groupware)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_colaborativo
Comunidade Brasileira de TikiWiki - TikiWiki Brasil
http://br.tiki.org

