Bedrijfsprofiel

TYPO3 Association
De TYPO3 Association is een non-profitorganisatie, die in 2004
werd opgericht om op lange termijn de ontwikkeling van het web
content managementsysteem TYPO3 CMS evenals TYPO3 NEOS en
TYPO3 FLOW veilig te stellen. Sindsdien ondersteunen meer dan
800 leden, bedrijven en beoefenaars van vrije beroepen de
Association. Het kapitaal is afkomstig uit
lidmaatschapscontributies, donaties en de jaarlijkse TYPO3
conferentie, T3CON.
In overeenstemming met haar statuten ondersteunt de TYPO3
Association het project van de vrije software TYPO3 onder de
GNU General Public License. De TYPO3 Association is ten
behoeve van het algemene belang, doordat deze
softwareontwikkelingen door derden gratis ter beschikking
stelt aan het publiek.
De TYPO3 Association is een vereniging volgens Zwitsers recht
met zetel in Baar ZG (Zwitserland). Deze is partijpolitiek en
confessioneel neutraal.

Producten (TYPO3 projecten)
Het grootste gedeelte van de TYPO3 projecten concentreert zich
op de webgebaseerde content managementsystemen (CMS) voor
bedrijfsgebruikers. TYPO3 CMS, TYPO3 NEOS en TYPO3 FLOW zijn
de hoofdproducten.
•

TYPO3 CMS is een vrij content-management-framework voor
internetsites en het wijdst verspreide open source CMS
voor bedrijven. Er werden al ongeveer 500.000 websites
met TYPO3 aangemaakt. TYPO3 CMS is gebaseerd op de
scripttaal PHP. De actuele versie is 6.2 LTS.

•

TYPO3 Neos is het open source content managementsysteem
van de volgende generatie. Na 7 jaar ontwikkelingstijd
werd in december 2013 de eerste versie gepubliceerd.
Redacteuren kunnen met NEOS inhouden zonder formulieren
of pop-up venster rechtstreeks in de website invoeren. De
actuele versie is TYPO3 NEOS 1.1.0.

•

TYPO3 Flow is een PHP-framework, dat oorspronkelijk als
tool voor TYPO3 NEOS werd ontwikkeld. Flow vormt de basis
voor TYPO3 NEOS, kan echter ook voor andere projecten
worden gebruikt.

Doelstellingen en taken van de TYPO3 Association
De TYPO3 Association maakt de verdere ontwikkeling mogelijk
van de genoemde producten, doordat zij de noodzakelijke
randvoorwaarden creëert, waarbinnen software met open bron kan
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ontstaan en verder kan worden ontwikkeld. Daartoe behoren
events en opleidingsaanbiedingen evenals de infrastructurele
ondersteuning. In detail:
•

Evenementen voor informatie en opleiding met betrekking
tot de TYPO3 producten en projecten

•

Interne en externe communicatie om kennis door te geven
en competentie met betrekking tot TYPO3 te optimaliseren

•

Duurzame en langetermijnontwikkeling van de verschillende
TYPO3 projecten

•

Veiligstellen van merkrechten in het belang van de TYPO3
Community

Officiële TYPO3 evenementen
•

TYPO3 barcamps (open conferenties met open workshops, die
door de deelnemers zelf worden georganiseerd), meerdere
keren per jaar in verschillende steden

•

T3CON: jaarlijkse TYPO3 conferentie, 2014 van 8 t/m 10
oktober in Berlijn voor content managers, ontwikkelaars,
business-besluitvormers evenals marketing- en IT-experts.
In totaal worden er ongeveer 400 deelnemers verwacht.

•

T3 Developer Days, jaarlijks voor ontwikkelaars en
gebruikers van TYPO3

Lidmaatschap
De TYPO3 Association is een ledenorganisatie. De leden betalen
een jaarlijkse contributie, die wordt gebruikt voor de
financiering van activiteiten, evenementen en projecten. De
namen van de leden zijn op de bijbehorende website
(http://association.typo3.org) te zien. Sponsoren ondersteunen
diverse activiteiten en vullen daarmee de taken van de TYPO3
Association aan.

Links
TYPO3 website: http://typo3.org/
Facebook: https://www.facebook.com/typo3
Twitter: https://twitter.com/typo3

(Pers-) contact
TYPO3 Association
Danijela Weißgraeber
Sihlbruggstrasse 105
CH-6340 Baar
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Tel: +41 (0)41 511 00 35
Fax: +41 (0)41 551 00 39
http://association.typo3.org

danijela.weissgraeber@typo3.org
PR-agentschap
Fink & Fuchs Public Relations AG
Kirsten Gnadl
Paul-Heyse Straße 29
D-80336 München
Tel: +49 89 589787 34
Fax: +49 89 589787 50
typo3@ffpr.de
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