Elindítottuk az első, teljes Európára kiterjedő, ingyenesen elérhető szociális közösséget
Duisburg, 2019.25.06.
A Ruhr-vidéki KONTENT GmbH elindította az első, ingyenesen elérhető felhő alapú közösségét az
európai kulturális csere támogatása érdekében.
A felhasználók a https://en.freecloud.eu alatt regisztrálhatnak az e-mail-címük megadásával, és 1
GB felhő alapú tárhelyet kapnak, ill. elérhetővé válik számukra a határidőnapló, az adatbázis a
kapcsolatokkal, a chat- és videokonferencia-funkció. A szolgáltatás új, és a közönség számára az
ingyenes, reklámok által finanszírozott verzió elérhető.
Az Európa-felhő különlegessége abban rejlik, hogy a felhasználó szabadon több földrajzi régióba
bejelentkezhet. Ezáltal létrejön egy olyan országhatárokon átnyúló baráti közösség, amely
dokumentumokat, határidőket és kapcsolattartási adatokat oszthat meg egymással, és chaten
vagy videokonferenciákon értekezhet helyi aktualitásokról.
Uli Klinkhammer, a KONTENT GmbH ügyvezető igazgatója így nyilatkozott: „A freecloud
szolgáltatást az európai gondolat szolgálatába szeretnénk állítani azzal, hogy a különböző
országokban élő embereket egymáshoz közelebb hozzuk.”
A funkcionalitások alapjául az Open Source Software Nextcloud szolgál, amelyet hamarosan
valószínűleg a német szövetségi igazgatásnál is alkalmazni fognak.
A feltöltött fájlok, elérhetőségek és határidők Android ésy IOS alkalmazásokkal vagy Microsoft
Windows, Linux és MacOS standard programokkal szinkronizálhatók. Az adatok kezelése
ezenkívül internetes böngészőn is lehetséges.
A szolgáltatást a németországi Duisburgban lévő saját számítóközpontunkban üzemeltetjük. A
személyes adatok gyűjtése, védelme és továbbítása az Európai Bizottság szigorú irányelve
(GDPR) szerint történik.
Előtörténet
Az Uli Klinkhammer vállalkozás 1994 óta állít össze és üzemeltet internetes szolgáltatásokat a
németnyelvű piac számára. Ezek között megemlíthetjük az ingyenes freepage.de
tárhelyszolgáltatást (1998) és az ingyenes freecity.de tartománynév szolgáltatást (2000).
Harmadikként a sorban megtalálhatjuk mostantól a freecloud.eu szolgáltatást, amellyel először
szólítja meg a nemzetközi célközönséget, és amely angol nyelven elérhető.
A freecloud felhő alapú szolgáltatást a KONTENT GmbH egyik leányvállalata, a KON GmbH
Klinkhammer Online üzemelteti. A vállalatcsoport 1994 óta összesen 400.000 internetes
tartománynevet regisztrált és közel egymillió felhasználó számára kínál internetes
szolgáltatásokat.
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