O SISTEMA DE GESTÃO DE CONTEÚDO (CMS) OPEN-SOURCE
BASEADO NO DRUPAL 8 PARA PUBLICAÇÃO PROFISSIONAL

O que é o Thunder?

Por que o Thunder?

Thunder é o primeiro Sistema de Gestão de Conteúdo (CMS)
livre feito por editoras e para editoras. Esse sistema de última
geração, moderno e eﬁciente, inicialmente desenvolvido por
Hubert Burda Media, foi especialmente criado para atender às
necessidades e às expectativas das editoras. Baseando-se no
Drupal 8, os usuários do Thunder se beneﬁciam do esforço da
comunidade Drupal em desenvolvê-lo continuamente, assim
como de módulos especíﬁcos fornecidos por Hubert Burda Media, outras editoras e parceiros do ramo. A distribuição é mantida
pela equipe principal, o Thunder Core Team, que administra o
roadmap das funcionalidades, coordena o desenvolvimento e
garante a livre disponibilidade das funcionalidades principais.

Nós acreditamos que editoras não disputam por tecnologia, mas por
conteúdo e marcas. É por isso que decidimos lançar o Thunder como
um software livre dentro da Licença Pública Geral GNU. Todas as editoras podem usar e melhorar o sistema sem custo, liberando recursos
do suporte técnico e se concentrando no desenvolvimento de marcas
e conteúdo. Através da Aliança Thunder, Burda está estabelecendo
uma cultura de colaboração e compartilhamento na indústria editorial.
Thunder é 100% sem ﬁns lucrativos – não existe um negócio ou
modelo de faturamento por trás da iniciativa. Burda não vai coletar
nenhuma informação – o domínio sobre os dados pertence exclusivamente à empresa que utilizar o Thunder. Organizações podem até
usar Thunder sem informar Burda ou outros colaboradores.

Principais Funções (resumo)

Aliança Thunder

Thunder oferece um conjunto de funções que podem ser otimizadas
por editoras individualmente, com módulos adicionais para necessidades especíﬁcas.

A Aliança Thunder oferece o framework essencial para
que as editoras unam suas forças, compartilhando o código e o poder de inovação. Membros da Aliança desenvolvem módulos valiosos, usando-os para suas próprias
ﬁnalidades e compartilhando com a comunidade dentro
da Licença Pública Geral GNU. Editoras podem decidir
livremente se e quais partes do seu desenvolvimento
serão compartilhadas com a comunidade. Indústrias
parceiras oferecem funcionalidade premium em uma
licença Freemium. Parceiros iniciais da Aliança incluem
Acquia, Riddle.com, Facebook e nexx.tv. A Aliança Thunder recebe contribuições de novas editoras e parceiros.
Juntos, podemos tornar o Thunder o modelo padrão
global para Sistemas de Gestão de Conteúdo (CMS).

• Web Design Responsivo
Editores e administradores podem usar suporte móvel para acesso
rápido e on-the-go, enquanto o usuário ﬁnal desfruta de uma interface ágil, moderna e intuitiva.
• Instant Articles no Facebook
Editores podem perfeitamente publicar conteúdo, como instant articles no Facebook, reduzindo o tempo de carregamento na internet
móvel.
• Conteúdo Interativo Riddle
Editores podem criar conteúdo interativo facilmente como, por exemplo, enquetes, listas, quizzes e testes de personalidade. Podem
também identiﬁcar seu conteúdo mais popular através de gráﬁcos
interativos.
• Inﬁnite Theme – desenvolvido e oferecido por InStyle
Com rolagem inﬁnita, Inﬁnite Theme carrega o próximo conteúdo
relevante sempre que o leitor atinge o ﬁnal de um artigo, aumentando o engajamento do usuário.

Thunder
Core Team

• Nexx.tv Videoplayer
Solução tecnológica de última geração para eﬁciente distribuição e
gerenciamento de vídeo em múltiplas telas.

Saiba mais sobre o Thunder:

Editoras

Parceiros

Contate-nos:

Mais informações:

Download:

Ingo Rübe, Thunder Initiator

Daniel Bosen, Chief Architect, Thunder

www.thunder.org

www.drupal.org/project/thunder

info@thunder.org

technology@thunder.org
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