Dokument ozadja

LibreOffice Online
LibreOffice 5.3 odlikuje tudi prva izdaja kode za LibreOffice Online, pisarniški paket v
oblaku, ki ponuja osnovno sourejanje dokumentov v brskalniku z reciklažo namiznega
pogona LibreOffice. Zvestoba upodabljanja je odlična, združljivost pa je enaka tisti v
LibreOffice.
LibreOffice Online je v največji meri razvilo podjetje Collabora, vodilni razvijalec kode
v skupnosti LibreOffice. Razvoj se je začel že leta 2011, ko je bil na voljo koncept
vmesnika odjemalca, ki je temeljil na tehnologiji HTML5.
Leta 2015 je nastala začetna različica Online Development Edition podjetja Collabora,
ki je prvič omogočila izkušnjo LibreOffice v oblaku. Nedavna posodobitev je
omogočila hkratno urejanje, ta funkcionalnost pa se prvič pojavlja ravno v začetni izdaji
LibreOffice Online. S tem je LibreOffice spremenjen v najnaprednejši pisarniški paket v
oblaku, v prvega, ki domorodno podpira ISO-standardiziran zapis ODF (Open
Document Format) s funkcijami skupnega urejanja.
LibreOffice Online je strežniška storitev, ki jo je potrebno – da bi bila polno
funkcionalna – integrirati z zagotovljenim dostopom do datotek in potrjevanjem
verodostojnosti. LibreOffice Online lahko kot tako smatramo za tehnologijo za javni
oblak ponudnikov internetnih storitev ali zasebni oblak podjetij in večjih organizacij, ko
je integriran z npr. z rešitvijo za sinhronizacijo in skupno rabo datotek ali za skupinsko
delo.
TDF (The Document Foundation) dejansko ne bo razvila oblačne rešitve, ki bi bila
podobna obstoječim izdelkom podjetij Google in Microsoft, saj to ne bi bilo v skladu z
izvornim poslanstvom projekta. Naloga je torej odprta za ponudnike internetnih storitev
in ponudnike odprto-kodnih oblačnih rešitev, nekaj možnosti pa je na voljo na tržišču že
zdaj.
Glede na ključno vlogo LibreOffice Online v poslovanju organizacij pa TDF ne bo
vzdrževala izvajalnih programov za podjetja, saj bi s tem ustvarjali pričakovanja, ki jih
morda ne bi mogli izpolniti s prostovoljno podporo. Vendar pa bodo gradnje z
najnovejšo kodo, primerne z domače uporabnike in tiste, ki prispevajo k razvoju (kar
vzpodbujamo), na voljo kot slike diska Docker:
https://hub.docker.com/r/libreoffice/online/.
Za namestitve v zasebnem oblaku podjetij in večjih organizacij TDF priporoča
integracijo z rešitvijo za upravljanje odnosov s strankami, za skupno rabo in
usklajevanje datotek ali s programjem za skupinsko delo, in sicer s podporo
certificiranih profesionalcev (https://sl.libreoffice.org/po-pomoc/profesionalnapodpora/).

