
     Prawdziwa decyzja jest mierzona poprzez fakt podjêcia nowego dzia³ania. 
Jeœli nie ma dzia³ania tak naprawdê nie podj¹³eœ decyzji.

Tony Robbins

Wsparcie technologiczne 
przy tworzeniu CKEditor i CKFinder

dla CKSource



CKSource to firma dzia³aj¹ca od 2003 roku. 
Jej g³ównym produktem jest CKEditor, open 
sourcowy edytor WYSIWYG oraz CKFinder, 
menad¿er plików korzystaj¹cy z technologii 
AJAX. Kontrolki te umo¿liwiaj¹ tworzenie stron 
internetowych w interaktywny sposób bez 
znajomoœci HTML. Co wa¿ne, dziêki temu,
¿e zosta³y napisane w JavaScript mog¹ byæ 
wykorzystywane w praktycznie wszystkich 
mo¿l iwych technologiach webowych.  
Kontrolka CKEditor jest wykorzystywana m.in. 
przez takich liderów jak IBM, Oracle czy Adobe.

Wsparcie technologiczne
Firma JCommerce udostêpni³a CKSource 
kompletny zespó³ specjalistów, w sk³ad którego 
wchodzili programiœci JavaScript, PHP, ASP, 
SharePoint, Testerzy oraz Dokumentaliœci. 
Ze strony CKSource zespó³ posiada³ w³asnego 
Project Managera, natomiast po stronie 
JCommerce zespo³em zarz¹dza³ Kierownik 
Techniczny. Co wa¿ne, testowanie oprogram -
owania, tworzenie dokumentacji oraz rozwi¹zañ 
na platformy Microsoft odbywa³o siê tylko 
i wy³¹cznie przy udziale zespo³u JCommerce, 
natomiast programiœci JavaScript oraz PHP 
wchodzili w sk³ad miêdzynarodowego zespo³u 
CKSource. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e zespó³ jest 
rozproszony po ca³ym œwiecie – Brazylii, Chinach, 
Izraelu czy Polsce.

Wyzwania
G³ównym celem postawionym naszemu 
zespo³owi by³o kompleksowe rozwijanie 
kolejnych komercyjnych wersji kontrolki 
CKEditor. Nasi specjaliœci mieli za zadanie 
tworzenie nowych wersji produktu wg zaleceñ 
CKSource. Dodatkowo rozwi¹zywano b³êdy 
zg³aszane przez klientów w systemie zg³oszeñ 
Trac. Ponadto stworzono pluginy CKEditora do 
SharePoint 2007/2010 oraz wszystkich wiêkszych 
CMS-ów napisanych w PHP (Joomla/Drupal/ 
WordPress). Poniewa¿ CKEditor jest produktem 
typu OpenSource jest on rozwijany równie¿ 
przez community, które bardzo aktywnie 
wspiera zespó³ programistów wyszukuj¹c 
i zg³aszaj¹c b³êdy czy wrêcz tworz¹c w³asne 
pluginy.
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Nazwa:
CKSource

Bran¿a:
IT

Wielkoœæ firmy:
<30 pracowników

G³ówna siedziba:
Warszawa

Fakty

Cel wdro¿enia:
� wsparcie technologiczne zespo³u 

specjalistów JCommerce
� testowanie oprogramowania,

 tworzenie dokumentacji oraz 
rozwi¹zañ na platformy Microsoft
� kompleksowe rozwijanie 

kolejnych, komercyjnych wersji 
kontrolki CKEditor

Zaimplementowane technologie:
JavaScript, ASP .NET, 
SharePoint, PHP

Wykonawca:
JCommerce SA
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