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Agenda

● Voorbeelden open source en standaarden
● Voorbeelden van berichten op TWOSS
● Graag uw medewerking:

– Welke voorbeelden heeft U?
– Wie schrijft er mee?



Open standaarden

Zie verder op http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard

Gesloten / defacto standaarden

SWF (Flash)

DOC

GIF

MP3

Open standaarden

SVG

ODF / PDF / LaTeX

KML

HTML

PNG

OGG

http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_standaard


Open source software

Zie verder http://www.osalt.com/ (hier kun je alternatieven vinden voor closed source software)
en http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source

Closed source software

Mindmanager

Photoshop

Internet Explorer

Illustrator

MS Office

Outlook Express

Blackboard / Teletop

Tridion / Smartsite

Autodesk Maya

Open source software

Freemind

GIMP

Mozilla Firefox

InkScape

OpenOffice.org

Mozilla Thunderbird, Evolution

Sakai, Moodle

Joomla, Drupal, Hippo, TYPO3

Blender

http://www.osalt.com/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source


Voorbeeld SVG

● “Het heeft veel overeenkomsten en/of is prima te combineren met tech-
nieken als HTML, CSS, Javascript, XML, Flash en PDF. Het wordt 
gebruikt in Google Maps, Microsoft Visio, wallpapers, Nintendo Wii, real-
time grafieken, SMS-animaties, pre-press, desktop icoontjes, Wikipedia, 
(mobiele) skins, spelletjes, technische tekeningen en meer. Onze minis-
ter van Financiën eist het op zijn computer, en die van duizenden colle-
ga's. Toch bestaat de kans dat je er nog nooit van hebt gehoord: SVG, 
ofwel Scalable Vector Graphics.”

● Zie ook http://tinyurl.com/3zsjok (artikel van 
Ruud Steltenpool over SVG)

http://tinyurl.com/3zsjok


Voorbeelden van berichten op ons weblog

Open source ipv gratis
Discussie over Vista



Uw inbreng
● Welke thema's / onderwerpen?

– Open source is nu nog geen thema in veel (overheids)organisaties. Maar 
organisaties worden transparanter en open communicatie wordt steeds 
essentiëler. Gebruik van open source volgt dan automatisch (is de verwachting).

– 'Haat-liefde' verhouding van onafhankelijke adviseur: hij of zij is positief over 
open source. Maar: hoe en waar krijgt hij of zij voldoende en actuele informatie? 
Wordt hij of zij voor vol aangezien door de community?

– Academia staat in beginsel positief tegenover Open Source. Maar waarom wordt 
er dan zo weinig actief mee gedaan in de communities?

– Onzekerheid over wat je te wachten staat. Wat moet ik allemaal doen om over te 
stappen? Wie kan mij eigenlijk helpen? Kan ik mijn bestanden nog wel lezen of 
(her)gebruiken?

● Wie schrijft of helpt er mee (1x per maand is genoeg)?
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