Vrijheid werkt
Een nieuwe kijk op office
programma’s
Hoe vrij is
OpenOffice.org 1.0?
+

Vrij te gebruiken – gewoon downloaden van het internet.

+

Vrij van licentiekosten – je hoeft
nooit meer een licentie te kopen of
te betalen voor een upgrade.

+

Vrij om te gebruiken op de manier
zoals je gewend bent – je zult je
meteen thuisvoelen. Je bent vrij om
ook je oude Microsoft Office
bestanden te gebruiken.

+

Vrij om te gebruiken waar je wilt:
organisaties kunnen de software
gratis aan medewerkers geven
voor thuisgebruik; scholen kunnen
het gratis verstrekken aan leerlingen; bedrijven kunnen het gratis
installeren op nieuwe PC's.

+

Vrijheid om bestanden uit te wisselen met mensen die vastzitten aan
Microsoft Office producten – ze
weten niet, dat jij daar niet meer
aan vast zit, tenzij je het vertelt.

+

Vrijheid om te kiezen welk besturingssysteem je gebruikt: Microsoft
Windows, Sun Solaris, Linux of
Mac OS X.

+

Vrije ruimte op je harde schijf –
OpenOfice.org documenten
worden standaard gecomprimeerd
en nemen dus minder ruimte in!

+

Vrijheid voor ontwikkelaars om te
verbeteren met open broncode en
gepubliceerde API's en bestandsformaten

OpenOffice.org 1.0 heeft alles wat je
verwacht van office-pakketten. Je kunt
dynamische documenten maken, data
analyseren, in het oog springende
presentaties ontwerpen en geweldige
afbeeldingen maken.
Als je gewend bent aan het gebruik
van andere office-pakketten – zoals
Microsoft Office – dan zul je je meteen
thuisvoelen in OpenOffice.org 1.0. Je
kunt zelfs zonder problemen je oude
Microsoft Office bestanden blijven
gebruiken en, als het nodig is om
bestanden uit te wisselen met mensen
die nog altijd Microsoft Office
gebruiken, is dat ook geen probleem.

Wat zit er in het pakket?
WRITER is een krachtig gereedschap
voor het maken van professionele documenten, rapporten, nieuwsbrieven
en brochures. Je kunt eenvoudig afbeeldingen en grafieken opnemen in
documenten, alles maken van
zakelijke brieven tot complete boeken
met professionele lay-outs, en ook
webpagina's ontwerpen en publiceren.
CALC is een zeer compleet spreadsheet programma, in staat om saaie
getallen om te zetten naar in het oog
springende informatie. Snel en eenvoudig rekenen, analyseren en visueel
communiceren met data. Gebruik
geavanceerde werkbladfuncties en
beslissingsondersteunende gereedschappen voor het uitvoeren van
gecompliceerde gegevens-analyse.
Gebruik de ingebouwde grafiekgereedschappen voor het genereren
van indrukwekkende 2D en 3D
grafieken.

IMPRESS is het snelste en krachtigste
programma voor het maken van
effectieve multimedia presentaties. Je
presentaties zullen opvallen door
speciale animatie-effecten en
indrukwekkende tekengereedschappen.
DRAW produceert alles van eenvoudige diagrammen tot dynamische 3D afbeeldingen en speciale effecten.

Het pakketvoordeel
Anders dan toonaangevende
concurrenten, is dit pakket vanaf de
start ontwikkeld als één geheel.
Daardoor ben je vrij om eenvoudig
tussen de onderdelen te switchen. Je
hoeft niet eens te weten welk
onderdeel je gebruikt – de AutoPiloot
kiest het beste onderdeel voor de taak.
Kies een willekeurige bestand met
“Bestand Openen” en het pakket zal
het juiste onderdeel opstarten.
Verander een optie één keer en deze
wordt overal gewijzigd.

Gebruik je vrijheid
Door het open licentiemodel ben je
niet verplicht om licentiekosten te
betalen – gewoon van het internet
downloaden en installeren. Je mag de
software gratis weggeven aan
werknemers, studenten, klanten,
vrienden ...
Kies voor dit pakket en je bent vrij om
het te gebruiken waar jij het wil:
hetzelfde pakket draait op Microsoft
Windows, Mac OS X, Linux en Sun
Solaris. Je kunt een client-server
installatie opzetten om de kosten voor
installatie en support van grote
aantallen gebruikers drastisch te
verlagen.

WRITER – vrijheid om
schitterende documenten
te maken
WRITER heeft alles wat je zou
verwachten van een moderne,
complete tekstverwerker.
Eenvoudig genoeg voor een snelle
memo, krachtig genoeg voor het
maken van boeken met inhoudsopgave, diagrammen, indexen, etc. Je
bent vrij om je op je boodschap te
concentreren – WRITER zorgt ervoor
dat je werk er goed uit ziet.
Met de AutoPiloot maak je op
eenvoudige wijze standaarddocumenten, zoals brieven,
faxen, agenda'
s en notulen.
Uiteraard met de vrijheid om je
eigen sjablonen te maken.
Met de Stylist beschikt elke
gebruiker over de kracht van
opmaakprofielen.
Je bent vrij om woorden toe te
voegen aan het AutoCorrectie
woordenboek, dat je spelling kan
controleren terwijl je typt.
AutoAanvulling suggereert
veelvoorkomende woorden ter
aanvulling van wat je aan het
typen bent.
AutoOpmaak perfectioneert de
opmaak tijdens het schrijven,
zodat jij je kunt concentreren op
je boodschap.
Tekstvakken en koppelen geven je
de vrijheid om nieuwsbrieven, folders,
etc. op te maken zoals jij het wilt.
Vergroot de bruikbaarheid van je lange
en complexe documenten door het
aanmaken van inhoudsopgaven of
door indexering van termen, bibliografische referenties, afbeeldingen,
tabellen en andere objecten.
Je bent vrij om je eigen e-mail
programma te kiezen – WRITER biedt
een directe koppeling met e-mail
programma'
s.
Maak je documenten vrij beschikbaar
met WRITER'
s HTML-export naar het
world-wide-web.
Natuurlijk ben je vrij om oude Microsoft
Word documenten te gebruiken, of om
je werk op te slaan in Word-formaat
om ze te kunnen verzenden naar
mensen die nog altijd vastzitten aan
Microsoft producten.

CALC – bevrijdt de
verborgen informatie in je
gegevens
CALC is het spreadsheet-programma
dat je altijd al wilde hebben. Beginners
vinden het intuïtief en gemakkelijk te
leren; professionele gegevensanalisten
en cijfervreters zullen de uitgebreide
reeks geavanceerde functies weten te
waarderen.
Je bent vrij om data binnen te halen uit
bedrijfsdatabases, om te zetten naar
kruistabellen, om samenvattingen te
maken en te bewerken met de
geavanceerde DataPiloot technologie.
Natuurlijke-taal-formules laten je
formules maken met gebruik van
woorden (e.g. “verkopen – kosten”).
De AutoPiloot helpt je bij het kiezen
en gebruik van de uitgebreide reeks
geavanceerde rekenfuncties.

De Stylist maakt het gemakkelijk om
flexibele cel-opmaak-opties aan te
brengen inclusief vrij draaibare inhoud,
sjablonen, achtergronden, randen en
nog veel meer.
Je kunt je eigen spreadsheet-expert
zijn dankzij sjablonen met ingebouwde functies, die je toestaan je te concentreren op je echte werk.
Met één druk op de knop maak je met
de scenario-manager een “wat als ...”
analyse.
Verbergen of zichtbaar maken van
Ontwerp Thema’s met één enkele klik
– je bent vrij om je eigen thema'
s toe
te voegen.
Natuurlijk ben je ook hier vrij om oude
Microsoft Excel spreadsheets te
gebruiken, of om je werk op te slaan in
Excel-formaat om ze te verzenden
naar mensen, die nog altijd vastzitten
aan Microsoft producten.

DRAW – laat de artiest vrij
die in je verborgen zit
DRAW – van een snelle schets tot een
complex plan, DRAW geeft je de
gereedschappen om te communiceren
met afbeeldingen en diagrammen.
Geniet van toegang met een enkele
klik tot de objecten die je nodig hebt
voor je diagrammen.
Gebruik de Stylist om alle grafische
opmaakprofielen onder handbereik te
hebben.
Positioneer objecten, roteer in twee
of drie dimensies; de 3D Controller
stelt je spheres, rings, cubes, etc. ter
beschikking.
Slimme connectors besparen werk
met stroom diagrammen, organisatie
schema'
s, netwerkdiagrammen, etc.
Positioneer objecten: groepeer, degroepeer en bewerk gegroepeerde
objecten.
Complexe rendering laat je fotorealistische afbeeldingen maken met je
eigen texturen, lichteffecten,
transparantie, perspectief, etc.

IMPRESS – vrijheid om
indruk te maken op je
publiek
IMPRESS is een uitstekend stuk
gereedschap voor het maken van
effectieve multimedia-presentaties. Je
presentaties zullen eruit springen met
2D en 3D clip-art, speciale effecten,
animatie en high impact tekengereedschap.
AutoFormaat vereenvoudigt de voorbereiding van je materiaal.
Een complete reeks views wordt
ondersteund: Tekenen / Outline / Dia’s
/ Aantekeningen / Handouts om
tegemoet te komen aan de behoeften
van presentatoren en publiek.
IMPRESS beschikt over een complete
reeks, gemakkelijk te gebruiken, tekenen diagramgereedschappen om je
presentatie meer pit te geven.

presentaties te gebruiken, of om je
werk op te slaan in Powerpoint
formaat om ze te verzenden naar
gebruikers van Microsoft producten.

Gebruik de afbeeldingen Galerij met
clip-art; creëer en voeg je eigen werk
toe aan de Galerij.
Importeer afbeeldingen vanuit veelvoorkomende formaten (inclusief BMP,
GIF, JPEG, PNG, TIFF en WMF).

De voordelen van OpenOffice.org op een rij:
OpenOffice.org 1.0 is meer dan een verzameling van vier superieure
programma'
s. In tegenstelling tot sommige concurrenten, bestaat dit pakket
niet uit een aantal verschillende stukken software. Dit programma is vanaf het
begin ontworpen als één compleet office pakket.
+

Alle onderdelen hebben dezelfde “look & feel” waardoor ze erg eenvoudig
te gebruiken zijn. Dezelfde gereedschappen, zoals de Navigator en de
Stylist, leer je maar één keer en gebruik je overal.

+

Alle onderdelen gebruiken dezelfde spellingcontrole, etc. Als je een optie
wijzigt in één onderdeel, is het in alle onderdelen gewijzigd.

+

Informatie kan eenvoudig verplaatst worden tussen de onderdelen.

+

Alle onderdelen bewaren gegevens in hetzelfde standaard XML formaat,
met besparing van schijfruimte in vergelijking tot de veelgebruikte gesloten
bestandsformaten.

Diashow Animatie en Effecten
brengen je presentatie tot leven. Met
FontWorks maak je verbazingwekkende 2D en 3D beelden van tekst.

+

Het hele pakket wordt geïnstalleerd in één enkele handeling.

+

Het complete pakket wordt uitgebracht onder hetzelfde open licentiemodel
– er komen later geen verborgen kosten om de hoek kijken.

Natuurlijk ben je ook hier weer vrij om
je oude Microsoft Powerpoint

OpenOffice.org 1.0 biedt het beste van twee werelden – de beste individuele
toepassingen samen in een ongelofelijk eenvoudig te gebruiken office-pakket.

OpenOffice.org 1.0 – Vragen en antwoorden
V.

Een vriend die verstand heeft van computers adviseert me om
niet te werken met versie 1 software omdat daar altijd veel fouten
in zitten.

A.

OpenOffice.org heeft gekozen voor een “versie 1” label omdat het de
eerste keer is dat deze software uitgebracht wordt onder het open
licentie model. De software is ontstaan vanuit StarOffice, een produkt
waaraan al vijftien jaar ontwikkeld wordt en dat gebruikt wordt door
vele duizenden personen. Dus zeg maar tegen je vriend dat hij het
veilig kan gebruiken!

Systeemvereisten voor
OpenOffice.org 1.0

+
+

V.

Ik zou het pakket graag uitproberen maar mijn internet verbinding
is traag en duur.

+

A.

Er zijn bedrijven die de software op CD-ROM verkopen tegen een prijs
die net de kosten dekt. Kijk op de website van OpenOffice.org.

+

V.

Is OpenOffice.org 100% uitwisselbaar met Microsoft Office?

A.

Niemand kan deze vraag met zekerheid beantwoorden omdat
Microsoft zelden iets publiceert over bestandsspecificaties. Er zijn
echter vele mensen die regelmatig zonder enig probleem bestanden
bewerken en uitwisselen met Microsoft Office-gebruikers.

+
+

Ik heb een bestand vanuit Microsoft Office opgeslagen in OpenOffice formaat, en het is stukken kleiner – terwijl er niets verloren
is gegaan?

+
+

V.

A.

Goed hè?

V.

Heeft dit pakket die vervelende paperclip?

A.

Nee. Nooit gehad en zal het ook nooit krijgen. Nee dus!

V.

OpenOffice.org 1.0 ziet er geweldig uit, maar ons bedrijf heeft een
beleid dat het verbied om vrije software te gebruiken.

A.

StarOffice een commercieel product, gemaakt door Sun Microsystems,
gebruikt dezelfde onderliggende software als OpenOffice.org.

V.

Hoe kan software die zo goed is gratis zijn?

A.

Na het verkrijgen van de rechten op StarOffice, heeft Sun Microsystems, een van de grootste computerbedrijven ter wereld, de
beslissing genomen om de code vrij te geven onder een open-source
licentie. Ze besloten ook om te helpen een open-source gemeenschap
voor het onderhouden en ontwikkelen van het pakket van de grond te
brengen – het OpenOffice.org Project.

V.

Wat is er zo speciaal aan open-source software?

A.

Open source houdt in dat de code achter het computerprogramma
voor iedereen beschikbaar is. Vrij vertaald naar de woorden van het
Open Source Initiative: ”Als programmeurs de broncode van een stuk
software kunnen lezen, herdistribueren en bewerken, dan evolueert de
software. Die wordt verbeterd, aangepast en fouten worden hersteld.
De snelheid, waarmee dat gebeurt, is verbazingwekkend als je het
vergelijking met conventionele software-ontwikkeling.”

V.

Dus open-source software wordt onderhouden en ontwikkeld
door een stelletje onbetaalde vrijwilligers – hoe goed is dat dan?

A.

Heb je de laatste tijd nog een paar goede websites bezocht? De kans
is groot, dat daar het softwarepakket Apache gebruikt werd (Apache
wordt door meer websites gebruikt dan enig ander product). Apache is
ontwikkeld en wordt onderhouden door een open-source
gemeenschap. Het is zo’n goed product, dat belangrijke
softwarebedrijven zoals IBM en Oracle het onder hun eigen label
meeleveren. Is dat goed genoeg voor jou?

+

+
+
+
+
+
+
+

Pentium-compatibele PC
Microsoft Windows 95, 98, NT, ME, 2000
of XP (2000 of ME benodigd voor
Aziatische/CJK versies)
32 MB RAM minimaal en 64 MB RAM
aanbevolen
170 MB harde schijf ruimte

240 MB harde schijf ruimte
Solaris 7 or 8 besturingssysteem (SPARC
Platform Edition) (zie OpenOffice.org
website voor patch level informatie)
OpenWindows of CDE
64 MB RAM minimaal, 128 MB RAM
aanbevolen
VGA of hogere resolutie grafische kaart
met tenminste 256 kleuren, 800 x 600

Pentium-compatibele PC of hoger
64 MB RAM aanbevolen
170 MB harde schijf ruimte
Linux Kernel 2.0.7 of hoger
X Server met minimaal 256 kleuren of
grijstinten
glibc2 2.1.1 of hoger
VGA of hogere resolutie grafische kaart
met tenminste 256 kleuren, 800 x 600

Meer weten?
Bezoek het OpenOffice.org Project op
http://nl.openoffice.org of het Engelstalige
http://www.openoffice.org
Microsoft Windows, Office, Word, Excel, en
PowerPoint zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Microsoft
Inc.; Sun, Solaris, OpenWindows, en
StarOffice zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Sun
Microsystems, Inc.; Linux is een geregistreerd
handelsmerk van Linus Torvalds. Alle andere
producten, diensten, bedrijven, evenementen
en publicaties zijn handelsmerken,
geregistreerde handelsmerken , of service
merken van hun respectievelijke eigenaren in
de V.S. en/of andere landen.

