Det første gratis sociale community på tværs af Europa, er startet
Duisburg, 25.06.2019
KONTENT GmbH fra Ruhr-regionen, har startet det første gratis Cloud-community, for at hjælpe
den europæiske kulturudveksling.
Som bruger skal man registrere sig på https://en.freecloud.eu, ved registrering skal man indtaste
sin e-mailadresse, og vil derefter modtage 1 GB cloud plads, kalender, kontaktdatabase, chat og
videokonference. Denne tjeneste er ny, og kan fås i en gratis, reklamebaseret udgave.
Det specielle ved denne Europa-cloud er, at brugeren frit kan tilmelde sig flere geografiske
områder. Dette er med til at skabe kontakter på tværs af landegrænser, hvormed man kan dele
informationer om lokale emner og arrangementer, gennem dokumenter, kalendere og kontaktdata,
samt via chat og videokonferencer.
Uli Klinkhammer, direktør for KONTENT GmbH: ”Med freecloud ønsker vi at fremme europæiske
ideer, idet vi bringer folk sammen fra forskellige lande.”
Funktionaliteterne i systemet stammer fra Open Source Softwaren Nextcloud, som forventes snart
at blive taget i brug af den tyske forbundsadministration.
Ens uploadede filer samt kontakter og kalendere, kan synkroniseres til Android og iOS via en app,
og kan også synkroniseres med et standardprogram til Microsoft Windows, Linus og MacOS.
Derudover kan man anvende systemet via en webbrowser.
Tjenesten leveres fra virksomhedens eget datacenter i Duisburg, Tyskland. Indsamling, beskyttelse
og videregivelse af persondata, sker i henhold til retningslinjerne fra EU-kommissionen (GDPR).
Baggrund
Siden 1994 har iværksætteren Uli Klinkhammer leveret internettjenester til det tysktalende marked.
Dette inkluderer bl.a. den gratis hosting freepage.de (1998), og den gratis domænetjeneste
freecity.de (2000).
Som tredje projekt i serien kommer han nu med freecloud.eu, som for første gang er tilrettet det
internationale marked og er på engelsk.
freecloud leveres af KONTENT GmbH, som er et datterselskab til KON GmbH Klinkhammer
Online. Siden 1994 har gruppen registreret i alt 400.000 internetdomæner, og har endvidere
leveret internetydelser til næsten 1 million brugere.
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