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Mobiel 06-53292887
E: Jo.Lahaye (@) MMBase.org
W: www.MMBase.org / www.cmsc.nl

Uitnodiging MMBase Event (13.00u) en CMSc gebruikersdag (10.00u).
Datum: 15 december 2009.
Locatie: Stichting Kennisnet, Paletsingel 32, Zoetermeer.
Aanmelding wordt op prijs gesteld: Jo.Lahaye (@) MMBase.org
10.00-12.30 uur CMSc-gebruikersdag met aansluitend lunch.
In de ochtend vindt de 11e CMSc-gebruikersdag plaats, met de volgende onderwerpen.
Tijdstippen zijn ook onveranderd. Voor de zekerheid sluit ik de pdf nog een keer bij.
•
Balans tussen bezoekersaantallen en site-dynamiek met behulp van Portletcache.
Toegepast voor L1.
Spreker: Freek Punt (Software Ontwikkelaar bij Finalist)
•

Stappen voor het verkrijgen van het Keurmerk Drempelvrij (behaald door Almere).

Spreker: Kristian Bettinger (Software Ontwikkelaar bij Finalist)
•

Nai Blogs. De eerste blogmodule in CMSc.

Spreker: Freek Punt (Software Ontwikkelaar bij Finalist)
•

Roadmap voor release 1.8

13.30-16.00 uur MMEvent 2009
13.30-14.00 Maarten Brinkerink (Beeld en Geluid) en Andre van Toly (www.toly.nl) over de
ontwikkeling die ze voor Beeld en Geluid hebben gedaan. Open Beelden is een open mediaplatform
dat toegang biedt tot audiovisuele collecties die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Een
voorbeeld van daarvan is het ‘remixen’ van archiefmateriaal in nieuw werk. Deze nieuwe werken
kunnen gebruikers vervolgens ook weer aan het platform toevoegen. Open Beelden biedt daarnaast
een API, wat het gemakkelijk maakt om mashups te ontwikkelen.zie http://www.openbeelden.nl.
-MMBase Streams applicatie die m.b.v. FFmpeg en FFmpeg2Theora streams (audio en video) ter
plekke converteerd naar verschillende Open Source formaten, waaronder Ogg maar ook h.264 mpeg.
Dat gebeurt ongeveer op dezelfde manier als MMBase nu afbeeldingen converteerd met
ImageMagick.
- Uitbreidingen op de huidige Media applicatie om het bovenstaande te ondersteunen.
- Een geheel multitalige versie van de site waarin alle nodes op veldniveau vertaald kunnen worden.
- HTML5 video en audiotags om de streams af te spelen
14.00-14.30 Lucas Vroemen (Innovatiemanager L1). De ontwikkelingen in de mediawereld gaan
razendsnel, dat vraagt om open technologie die flexibel meegroeit met de steeds veranderende
wensen en eisen. Spreker: Lucas Vroemen (innovatiemanager L1)
14.30-14.50 Nico Klasens (Finalist). Vergelijking tussen verschillende Open Source Content
Management Systemen, in het bijzonder Hippo en CMSc.
14.50-15.10 Michiel Meeuwissen. Komende release(s) van MMBase en recente ontwikkelingen
aan de core.

15.10-15.30: Minne Oostra en Peter van Kampen (De Ontwikkelfabriek). De site
www.aletta.nu is een succesvol voorbeeld van integratie tussen CMSc en Solr (Apache Lucene
project). Zoeken in grote hoeveelheden geclassificeerde data. Hoe werkt dat.
15.30-15.45 Henk van Dijk. Verzamelingen van contentelementen. Een krachtig middel om
snel gemêleerde, thematische informatie op te bouwen.
15.45-16.00 Jo Lahaye (Stichting MMBase/CMSc). Waarom bedenkt elke organisatie steeds weer
opnieuw de eigenschappen van een nieuwsbericht of agenda-item? Kan dat anders?
16.00: Borrel. Kennisnet en de Stichting MMBase/CMSc bieden de aanwezigen graag een
hapje en een drankje aan.

