A fost lansată prima comunitate socială pan-europeană cu acces gratuit
Duisburg, 25 06 2019
Firma KONTENT GmbH din regiunea Ruhr lansează prima comunitate cloud cu acces gratuit
pentru promovarea schimbului cultural european.
Utilizatorii se pot înregistra pe site-ul https://en.freecloud.eu cu adresa lor de e-mail şi vor obţine un
spațiu de stocare în cloud de 1 GB gratuit, acces la agenda de termene, la baza de date de
contact, la funcţiile de chat şi videoconferinţă. Serviciul este o noutate şi este accesibil într-o
variantă gratuită şi finanţată prin reclame.
Ceea ce este deosebit la Europa-Cloud este că utilizatorul îşi poate alege ca locaţiune mai multe
regiuni geografice. Astfel se pot forma cercuri de prieteni din diferite ţări şi regiuni, care îşi pot
împărţi documente, termine şi date de contact şi pot dezbate diferite teme locale prin funcţiile de
chat şi de videoconferinţă.
Uli Klinkhammer, managerul companiei KONTENT GmbH afirmă: „Prin freecloud dorim să
susţinem ideea europeană de a aduce la un loc cetăţeni din diferite ţări.“
Funcţionalităţile se bazează pe Open Source Software Nextcloud, serviciu care va fi probabil
utilizat şi de administraţia federală din Germania.
Fişierele, respectiv datele de contact şi termenele calendaristice încărcate pot fi sincronizate prin
aplicaţii Android şi IOS şi de programele standard sub Windows, Linux şi MacOS. Datele pot fi
accesate şi prin utilizarea unui browser.
Serviciul este operat de propriul centrul de calcul din Duisburg, Germania. Colectarea, protecţia şi
transmiterea datelor personale se efectuează conform directivelor stricte ale Comisii Europene
(GDPR).
Istoric
Compania Uli Klinkhammer concepe şi prestează din anul 1994 servicii de internet pentru piaţa din
ţările vorbitoare de limbă germană. Printre aceste servicii se numără serviciul gratuit de hosting
freepage.de (1998) şi serviciul gratuit de înregistrare de domenii freecity.de (2000).
Cu un al treilea serviciu apare acum freecloud.eu, care se adresează de prima dată utilizatorilor de
pe piaţa internaţională şi care este accesibilă în limba engleză.
Serviciul freecloud este oferit de KONTENT GmbH, o filială a companiei KON GmbH Klinkhammer
Online. Din 1994, grupul de întreprinderi a reuşit să înregistreze 400.000 de domenii web şi să
presteze servicii pentru aproape un milion de utilizatori.
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