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Fokus på redaktørerne

Ny og forbedret version af TYPO3 CMS – 7 LTS

12. november 2015

Et af de mest udbredte open source entreprise content management systemer i 
verden – TYPO3 CMS – kommer nu i en ny og forbedret version. 

TYPO3 CMS version 7 LTS afløser de succesfulde versioner 4.5 LTS og 6.2 LTS. LTS 
står for Long Term Support, hvilket betyder at versionen i de næste tre år vil blive 
vedligeholdt og understøttet.

Responsivt administrationsmodul og fokus på performance
Der er naturligvis kommet en række nye funktioner og forbedringer med version 7 
LTS versionen. Der er især blevet lagt vægt på at forbedre brugeroplevelsen for 
redaktørerne således, at det bliver nemmere at navigere og redigere indhold. 
Dette omfatter bl.a. et hurtigere administrationsmodul, og et nyt forbedret 
brugerinterface med billedredigeringsfunktioner, som giver redaktøren mulighed 
for at redigere og beskære billeder i faste formater. 

I den nye version er administrationsmodulet også blevet responsivt, så visningen 
tilpasser sig browserens bredde på forskellige devices. 

Fremtiden er sikret med roadmap og core teams for de næste 
versioner

TYPO3 CMS 7 LTS er den seneste LTS version siden TYPO3 CMS 6.2 LTS fra marts 
2014. Allerede nu startes udviklingen af version 8, som forventes udgivet i marts 
2017. TYPO3 Association har lagt et roadmap for de næste LTS og mellemliggende 
versioner, og der er allerede nu nedsat udviklingsteams til de fremtidige versioner.

Om TYPO3 CMS

TYPO3 blev grundlagt tilbage i 1997 af danskeren Kasper Skårhøj, og det er i dag 
en af de erfarne spillere på entreprise content management markedet. På trods af 
sin danske oprindelse er TYPO3 udbredt over hele verden og har over 500.000 
websites kørende, og det styres i dag af TYPO3 Association. Specielt i Tyskland er 
det meget udbredt, og 110 virksomheder på DAX (Deutscher Aktienindex) benytter 
i dag TYPO3 CMS.  
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Om TYPO3 Association

TYPO3 Association er grundlagt i november 2004 af medlemmer fra det 
internationale TYPO3 community inkl. Kasper Skårhøj.  

Organisationen har hovedsæde i Baar i Schweiz, og promoverer TYPO3 under GNU 
General Public License. TYPO3 Association er en non-profit organisation, som gør 
det muligt at tilbyde 3. parts software licensfrit, samt sikre fremtidig udvikling, 
afholdelse af events og uddannelsesaktiviteter.
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