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1 - Continuidade da Missão
A Distribuição Linux Europeia e de países do BRIC para todos: empresas e indivíduos, iniciantes e
usuários mais avançados.

2 - Reestruturação
A Mandriva se recuperou de uma situação difícil. Esta recuperação foi executada a partir da
reestruturação de dívidas, uma simplificação da organização, um novo investidor e novo foco estratégico.
A Mandriva deseja aproveitar tanto quanto for possível de sua comunidade, para inovações agressivas
no desktop, criar uma distribuição específica para a educação e finalmente melhorar sua distribuição
para servidores.

3 - Comunidade
A Comunidade Mandriva será autônoma, e estruturas de gestão serão criadas para assegurar a
liberdade. A empresa Mandriva será apenas um elemento desta comunidade independente.
Um gestor para a comunidade será contratado pela Mandriva para auxiliar na implantação destes planos
pela comunidade.
A próxima versão da distribuição Mandriva para a comunidade estará disponível na primavera de 2011
(europa).
A versão da comunidade da distribuição Mandriva é a versão na qual se baseiam as versões Powerpack
e para Servidores.
Do ponto de vista dos desktops, a Mandriva pretende ser A MELHOR DISTRIBUIÇÃO KDE MUNDIAL:
fácil de usar, estável, rica em recursos e com excelente tradução.
Mesmo a distribuição da comunidade tendo foco no KDE, vamos encorajar a comunidade a desenvolver
as versões Gnome, LXDE, XFCE, E17, … como opções de valor agregado. As estruturas para que a
comunidade possa realizar isto serão disponibilizadas.

4 - Distribuição para a Educação
Uma versão especializada do Mandriva será disponibilizada nos próximos meses. Ela permitirá a criação
de salas de aula com Linux em minutos, incluindo controles de classe e opções para compartilhamento.
A configuração dos computadores para a sala de aula será extremamente simplificada.

5 - Powerpack & Corporate Desktop
A versão Powerpack, como usual, virá com drivers e software proprietários inclusos além de 18 meses
de suporte. A versão Corporate Desktop terá suporte de longo prazo (3 anos). As próximas versões
Powerpack e Corporate Desktop virão logo após as versões da comunidade.

6 - Servidores
MES (Mandriva Enterprise Server) será melhorado para continuar a oferecer instalação e gerenciamento
mais simples para os administradores do sistema tanto para softwares proprietários quanto para open
source.
O melhor sistema de gestão de parques de hardware e software heterogêneos, Mandriva Pulse 2,
continuará a evoluir.
A Mandriva planeja melhorar a escalabilidade para todos os produtos para Servidores.
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O Mandriva Directory Server (MDS) incluirá uma melhor integração com o Active Directory e uma
estrutura GPO independente.

7 - Novos Produtos
7.1 Tablets
A Mandriva terá novas versões com foco para diferentes tipos de tablets, com plataformas Intel e ARM.
Nós já temos suporte ao MeeGo e vamos trabalhar em uma nova interface com base no KDE Mobile e
Qt.

7.2 Cloud
Atualmente a Mandriva trabalha internamente em sua estratégia para sistemas de Cloud Computing e
planejamos iniciar as discussões com a comunidade em breve.

7.3 Online
A loja online da Mandriva será simplificada e melhorada. Vários serviços online serão incluídos nas
versões para Desktop.

8 - Desenvolvedores
Neste momento a Mandriva possui 27 desenvolvedores divididos entre o Brasil, França e Rússia, bem
como 4 terceirizados trabalhando, e incontáveis contribuidores da Comunidade por todo o mundo, os
quais nós nunca poderemos agradecer o suficiente.
Contratações para a Mandriva em breve:
• No Brasil: 7 desenvolvedores (até 20 no próximo ano)
• Na França: 5 desenvolvedores
• Na Rússia: a Mandriva tem planos de aumentar extremamente o departamento de P&D e colocar
até 15 pessoas para testes e Controle de Qualidade.
• A Mandriva está procurando por subcontratados.
• Indivíduos interessados podem contactar rh@mandriva.com

9 - Sobre os rumores
•
•
•
•

A Mandriva está viva e sempre estará viva para seus interessados (Comunidade, Colaboradores,
Clientes, Fornecedores, etc.)
Não mudaremos de RPM para DEB.
Não mudaremos o Cooker, as contas Cooker ou nada que trabalhe na distribuição
A Mandriva terá o prazer de trabalhar com todos os tipos de funcionários técnicos e não deve
pertencer a poucos grupos técnicos. A Mandriva deve ser responsável para com todos seus
interessados (Comunidade, Colaboradores, Clientes, Fornecedores, etc.)
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