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Drupal
(Drupal)

Ja. Det finns olika lösning-
ar beroende på de exakta 
behoven. Det finns flera 
lösningar för att logga in 
på flera webbplatser från 
en central plats. Den exak-
ta lösningen beror på vad 
som skall åstadkommas.

Drupal har starkt fokus 
på sociala tjänster. plu-
gin finns för nästan al-
la, inklusive Facebook, 
Twitter, Twingly, Disqus 
med flera. Det tar bara 
några dagar från det att 
ny tjänst finns innan 
Drupal stödjer den.

Det finns stöd för real-
tidsinformation som till 
exempel vilka artiklar 
folk läser, hur många 
kommentarer som en 
artikel fått, etc.

Ja, det finns stöd för 
Google Translate.

Drupal har flera plugins 
som låter redaktören 
redigera bilder. Bland 
annat finns en plugin 
som ger exakt samma 
gränssnitt som Flickr 
använder (www.flickr.
com/help/picnik).

Ja, Drupal 
stödjer drag 
and drop av 
bilder, filer och 
element på si-
dan.

Ja, både Google 
Fonts och Cufón 
stöds.

Det finns flera plugins till 
Drupal som detekterar vil-
ken mobiltelefon/iphone/
ipad som används, och för 
att anpassa visningen.

Drupals sök gör det möjligt att sö-
ka på olika typer av innehåll, i oli-
ka ämnesområden, i olika datum-
intervall och så vidare. Drupal har 
också stöd för facetterat sök. Se till 
exempel http://livethemma.ikea.
se. Där samspelar sökrutan och fil-
tren för att välja rum och stil.

Ja, det finns flera WYSI-
WYG-redigerare till Drupal. 
Det finns moduler som ger 
”in-line”-redigering av 
rubrik, text etc.

0 kr 0 kr

EpI- 
SErvEr
(Episerver)

Ja, finns i nuvarande veri-
son. Dashboarden kan 
också skräddarsys till rol-
len/personen.

Ja, finns i nuvarande 
version.

Ja, fnns i nuvarande 
version.

Ja, fnns i nuvarande 
version.

Ja, fnns i nuvarande 
version.

Ja, fnns i nuva-
rande version.

Ja, fnns i nuvaran-
de version.     

Ja, stöd finns för att publice-
ra sidor på mobila plattfor-
mar. Det utvecklas av den 
partner som implementerar 
plattformen för att anpas-
sas till kundens kommuni-
kationsmål för mobila ver-
sionen av webben.  

Finns i nuvarande version för att 
söka i dokument och sidor. För mer 
avancerad sökfunktion så finns ett 
antal tilläggsprodukter till EpiSer-
ver som gör att sökfunktionen kan 
skräddarsys.  

Finns i nuvarande version 
via EpiServer Composer. 

Från 95 000 kr 20 procent av 
produktpri-
set. Inkl. upp-
graderingar 
till komman-
de versioner.

ESCEnIC
(Escenic)

Ja. Beroende på användar-
nas rättigheter ser man en 
eller flera sajter, eller delar 
av dessa sajter. 

Ja. vår community-lös-
ning, viz Community Ex-
pansion, har kopplingar 
till Facebook, OpenID, 
last.fm, Flickr etc.

Ja. Escenic Content En-
gine stöttar (så vitt vi 
vet) alla statistikverk-
tyg, inklusive Omniture, 
Google analytics, 
Chartbeat etc. live data 
i Escenic Content Studio 
lanseras under 2010.

Ja. Escenic Content 
Engine har inbyggd 
stavningskontroll 
och man kan enkelt 
lägga till nya ordlis-
tor. Man kan använ-
da både ispell- och 
aspell-ordböckerna, 
som finns i open 
source-format.

Ja. Escenic Content Stu-
dio är en Java-applika-
tion. Man har enkelt till-
gång till redigering i ex-
terna program, t ex pho-
toshop. Ändringar 
lagras direkt i Escenic 
Content Engine, och 
man behöver inte ladda 
upp eller ner bilder för 
att redigera dem.

Ja. Escenic 
Content Studio 
är en Java-
applikation.

Ja. Escenic Con-
tent Studio är en 
Java-applikation.

Ja. Escenic Mobile Solution 
anpassar automatiskt 
innehåll till cirka10 000 
mobila enheter, inklusive 
iphone, android och ipad.

Ja. Escenic Content Engine använ-
der sökmotorn apache Solr.

Ja. Se exempel på http://
vizrt.com/training/ 
tutorials.

35 000 euro för Escenic 
Content Engine och  
7 500 euro för fem licen-
ser till Escenic Content 
Studio. 

20 procent av 
produktpri-
set. Inklude-
rar uppgrade-
ringar till 
kommande, 
nya versioner.

pOlOpOlY
(Atex)

Finns i form av en trädkon-
troll, där man kan över-
blicka alla sajter man har 
behörighet att se och pu-
blicera i. presenteras som 
en katalogstruktur. 

Stöds. Det finns färdigt 
stöd för ”social 
bookmarking” i de 
största tjänsterna, samt 
ett apI för att enkelt 
lägga till nya tredjepart-
plugins.

Stöds. Statistikmodulen 
samlar in besöksstatis-
tik i realtid. Statistiken 
kan användas av redak-
törer och den används 
för att generera listor 
på sajten, tillexempel 
”Mest läst just nu”. 

Stöds, men kräver 
att man i införande-
projektet lägger till 
funktionen i de mal-
lar som används.

Detta stöds, men funk-
tionen är inte beroende 
av just HTMl 5 och 
CSS3. Enklare redige-
ring utförs med hjälp av 
Javascript och mer 
avancerad redigering 
utförs via en Java-app-
let.

Drag and drop 
för sidredige-
ring i browsern 
stöds i polopo-
ly. Kräver inte 
HTMl 5 och 
CSS 3, utan 
fungerar redan 
nu i de flesta 
webbläsare.

Stöds. alla publi-
ka delar av en sajt 
(HTTp headers, 
HTMl, CSS:er, Ja-
vascript) genere-
ras i polopoly via 
presentations-
mallar. De står 
under kundens 
kontroll och be-
stäms inom ra-
men för införan-
deprojektet.

Stöds. polopoly har ett ka-
nalbegrepp, där allt inne-
håll kan presenteras an-
passat för olika kanaler. 
produkten levereras med 
färdiga exempel för webb 
och mobilkanaler. naviga-
tion och sajtstruktur kan 
också enkelt kanalanpas-
sas för att passa de enhe-
ter man levererar till.

Stöds. polopoly använder f n luce-
ne (lucene.apache.org) för fritext-
sök. Från nästa version (version 
9.18) är det utbytt mot Solr (luce-
ne.apache.org/solr/). Båda är 
mycket kraftfulla. Kunden bestäm-
mer vilka inställningsmöjligheter 
den enkilde redaktören har och 
hur söket ska utformas. Dessutom 
finns funktioner för att automa-
tiskt generera relaterade listor, si-
dor och mikrosajter baserade på 
nyckelord, kategorisering och 
andra metadata. 

Stöds. Med funktionen On-
page Editing stöds direkt-
redigering av innehåll på 
sajten via ett läge för inter-
aktiv förhandsgranskning 
av sajten och artiklarna. 
redaktören redigerar i lä-
get direkt på webbsidan. 
En enklare variant av WY-
SIWYG-redigering för spe-
cifika fält stöds via an-
vändning av FCKEditor i in-
matningsmallarna.

Ingen uppgift Ingen uppgift

SHarEpOInT
(Microsoft)

Detta är custom code från 
oss, om inte någon partner 
redan byggt det eller om 
det finns i en tredjeparta-
re.

Finns som tredje-
partslösning Gratis via 
codeplex.com.

Stöds. Sharepoint klarar 
detta med kod eller 
tredjepart.

Sharepoint har inga 
problem att hantera 
HTMl5. Stödet finns in-
te i produkten men går 
att lösa med kod eller 
tredjepart.

Sharepoint har 
inga problem 
att hantera 
HTMl5. Stödet 
finns inte i 
produkten 
men går att lö-
sa med kod el-
ler tredjepart.

vet ej. Ja, stöds. Ja, här är vi mycket bra. Ja, stora förbättringar har 
gjorts i Sharepoint 2010 
jämfört med 2007.

110 000 kr för Standard, 
386 000 kr för Enterpri-
se. priset gäller nuva-
rande och tidigare ver-
sioner. Man kan också 
köpa enligt ett treårsav-
tal där kommande ver-
sioner ingår. Efter tre år 
sjunker årskostnaden.* 

SITEvISIOn
(Sitevision)

Ja. alla sajter är åtkomliga 
och lätt överblickbara via 
vårt redaktörsgränssnitt. 

Ja. Det går bra att inklu-
dera tredjepartsplu-
gins. Dessutom finns 
det färdiga plugins i Si-
tevision för exempelvis 
Twingly Blogstream, 
Youtube, Twitter, 
Twingly Channels och 
Twingly live.

Ja. I Sitevision kan man 
enkelt se direkt statis-
tik för antalet besökare 
till sidor, delgrenar eller 
en hel webbplats. Man 
kan även se vilka redak-
törer, och alla besökare 
om man vill, som är in-
ne och redigerar eller 
bara besöker en sida.

Ja. I Sitevision går 
det enkelt att inklu-
dera Google Transla-
te på sin webbplats.

Ja. I Sitevision finns ett 
inbyggt verktyg för att 
göra enkel redigering av 
bilder. Man kan beskära, 
storleksförändra, rotera 
och göra bilderna ljusa-
re/mörkare. Bilderna 
blir automatiskt spara-
de som kopior så att ori-
ginalen inte förstörs.

Ja. Sitevision 
har stöd för 
drag and drop 
i redaktörs-
gränssnittet. 

Ja, Sitevision har 
stöd för detta.

Ja. Sitevision klarar av att 
automatiskt göra om sidor 
så att de passar för smart-
mobiler eller liknande.

Ja. Sökmotorn kan enkelt konfigu-
reras för att söka i olika filtyper el-
ler sidor. I och med att sökmotorn 
är tätt integrerad i produkten tar 
den även hand om att söka behö-
righetsstyrt. Detta gör att jag som 
besökare bara kan få träffar på de 
sidor/dokument som min behörig-
het ger mig tillstånd att se.

Ja. Hela Sitevision bygger 
på den här idén. Sitevision 
är utformat för att vara en-
kelt att administrera för en 
stor organisation med skif-
tande IT-kunskap. Med 
detta i åtanke är vi rätt 
säkra på att redaktörs-
gränssnittet är enkelt för 
redaktörerna.

75 000 kr 33 000 kr. In-
kluderar slut-
användarsup-
port och upp-
graderingar 
till nya, kom-
mande ver-
sioner.

WOrDprESS
(Wordpress)

Ja. Genom Wordpress v.3 är 
tidigare Wordpress Mu 
(Multi user) en del av “van-
liga” Word press. Multi Site 
(MS) kan aktiveras enkelt 
och därmed ge överblick 
och administrering av flera 
webbplatser, och nätverk 
av webbplatser inom sam-
ma installation.

Ja. Finns inte tillgängligt 
i verktyget som stan-
dard, men en mängd 
tillägg finns tillgängliga 
för olika behov.

Det finns tillägg för 
Wordpress som 
möjliggör realtidsnotifi-
kationer.

Ja. utöver enklare 
tillägg för över sätt-
ning med tredje-
parts tjänster som 
Google Translate 
finns en uppsättning 
tillägg som möjliggör 
fler språks ver sioner 
av enskilda eller ge-
mensamma delar.

Finns inte tillgängligt 
som standard.

Finns inte 
tillgängligt 
som standard.

Det finns flera oli-
ka tillägg för an-
vänd ning av egna 
typsnitt via en rad 
tekniker och 
tredje parts-
tjänster.

Finns inte som standard i 
systemet, däremot  genom 
tillägg och teman.

Finns inte som standard. Däremot 
finns flertalet tillägg som 
möjliggör utökad och avancerad 
lokal sökfunktionalitet.

Det finns tillägg för detta. 0 kr 0 kr

 

7 stora publiceringsverktyg – så svarar de upp mot kraven

Svaren om Drupal och Wordpress  har sammanställts av två av Sveriges ledande byråer på respektive plattform. nodeOne har hjälpt oss med svaren om Drupal. We up north har lämnat svaren om Wordpress.    * Prisuppgiften kommer från Licensbolaget, Microsoft säljer inte produkten själva.

Så mycket 
kostar det


