Είναι το Guru CMS το κατάλληλο εργαλείο
To Guru CMS είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο framework για την κατασκευή σχεδόν οποιουδήποτε
είδους ιστοσελίδας. Παρακάτω παραθέτουμε μερικές περιπτώσεις στις οποίες το Guru CMS
αποτελεί μια ιδιαίτερα συναρπαστική επιλογή.
* Εαν χρειάζεστε μια ιστοσελίδα η οποία να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να εξελίσσεται με
οποιοδήποτε τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να ξεκινήσετε κατασκευάζοντας ένα blog αλλά στη
συνέχεια να θελήσετε να έχετε τη δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω features όπως newsletter,
ηλεκτρονικό εμπόριο, φόρουμ, δυναμική φωτογραφική συλλογή κλπ.
* Εαν δεν θέλετε να ανησυχείτε για θέματα ασφαλείας, καθώς παρέχεται αυτόματη επιδιόρθωση.
* Εαν χρειάζεστε μια ιστοσελίδα που να μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ώστε να αλληλεπιδρά με
άλλες ιστοσελίδες ή με άλλες τεχνολογίες, όπως OpenLDAP
* Εαν χρειάζεστε μια ιστοσελίδα στην οποία θα μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα HTML/CSS
κώδικα.
* Εαν χρειάζεστε τη δυνατότητα να κατασκευάζετε τα δικά σας αρχεία. Για παράδειγμα, εάν
χρειάζεται να προσθέσετε ένα πεδίο σε μια φόρμα ή ακόμα και να κατασκευάσετε μια εντελώς
καινούρια φόρμα.
* Εαν χρειάζεστε τη δυνατότητα να οργανώνετε και να κατηγοριοποιείται τα άρθρα σας σε μια
συγκεκριμένη κατηγορία ή υποκατηγορία οπουδήποτε στο site σας.
* Ένα ή και περισσότερα από τα modules απευθύνεται τις ανάγκες σας, όπως το σύστημα credit,
για παράδειγμα.
* Όταν υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων δυνατοτήτων με τις υπάρχουσες γνώσεις σας
PHP/HTML/CSS χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείται πολύπλοκα frameworks
* Εαν χρειάζεται να κατασκευάσετε διαδικτυακές εφαρμογές και mashups χρησιμοποιώντας τις
δικές σας γνώσεις στην PHP/HTML/Smarty.
* Eαν είστε web designer και θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να μετατρέπετε οποιοδήποτε HTML
layout στο Guru CMS μέσα σε μια μέρα.
* Eαν χρειάζεστε ένα web site το οποίο να περιέχει πολύ περιεχόμενο και πολλούς bloggers για το
ίδιο κομμάτι του λογισμικού.
* Εαν χρειάζεστε γρήγορη και αποτελεσματική υποστήριξη μέσα σε λίγες ώρες.
* Εαν χρειάζεστε κάποιον να αναπτύξει οποιαδήποτε πρόσθετη λειτουργικότητα ανεξαρτήτου
πολυπλοκότητας.
* Εαν χρειάζεστε ένα CMS το οποίο να λειτουργεί με οποιαδήποτε έκδοση της PHP.
* Εαν χρειάζεστε μια δωρεάν εγκατάσταση.
* Εαν χρειάζεστε κάποιον να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς και να σας ενημερώσει πότε και ποια
καινούρια features (δυνατότητες) θα συμπεριλαμβάνονται στην καινούρια έκδοση
Από την άλλη πλευρά, για ορισμένες περιορισμένες χρήσεις,το Guru CMS μπορεί να μην είναι η
καλύτερη επιλογή:
* Εαν η μόνη απαίτησή σας είναι να γράψετε ένα προσωπικό blog όπου θα ανεβάζετε 2-3 άρθρα
τον μήνα. Αν και το Guru CMS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα blogging out-of-the-box,
το ειδικό λογισμικό για blog μπορεί να έχει ένα απλούστερο διαχειριστικό και με περισσότερους
connectors για συσκευές κινητής τηλεφωνίας , κλπ.
* Ομοίως, αν μόνο η απαίτησή σας είναι να δημιουργήσετε ένα wiki, μάλλον θα πρέπει να
εξετάσετε το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης ενός dedicated wiki λογισμικoύ όπως το Confluence
* Εάν οι μόνες απαιτήσεις σας είναι για να φιλοξενήσετε ένα φόρουμ συζητήσεων, θα πρέπει να
λάβετε υπόψιν ένα σύστημα όπως το SimpleMachines ή το phpBB τα οποία περιλαμβάνουν ένα
σύνολο χαρακτηριστικών φόρουμ, ή το Vanilla το οποίο έχει πολλά plug-ins. Εάν χρειάζεστε ένα
custom φόρουμ, ωστόσο, το φόρουμ του Guru CMS μπορεί να σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Με κάθε καινούρια έκδοση, το Guru CMS γίνεται όλο και πιο εύχρηστο, αλλά όπως και τα πιο
ισχυρά εργαλεία, θα χρειάζεται πάντα μια περαιτέρω εκμάθηση. Αν εσείς ή ο οργανισμός σας δεν
είναι διατεθειμένοι να περάσουν λίγο χρόνο για να μάθουν πώς λειτουργεί, μπορεί να μην είναι η
καλύτερη επιλογή για εσάς. Έχοντας πει τα παραπάνω, αμφιβάλλω αν μπορείτε να βρείτε ένα CMS
πιο εύκολο στη χρήση. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μόλις 10 λεπτά για να δημιουργήσετε μια
ιστοσελίδα!
Μην παραλείψετε να δείτε τα screen casts (διαδραστικά βίντεο) τα οποία σας εξηγούν βήμα βήμα
τις λειτουργίες του CMS.

