Open Antwoor d

Opnieuw een eerste plaats voor het meest innovatieve
en bruikbare officepakket ter wereld
OpenOffice.org Versie 1 was het eerste product dat de voordelen van open source software
toegankelijk maakte voor het grote publiek, door kosteloos essentiële software voor dagelijks
gebruik te leveren. Het is vertaald in meer dan 30 talen en beschikbaar op de bekendste
besturingssystemen (Microsoft Windows, Mac OS X X11, GNU/Linux, Solaris). OpenOffice.org
Versie 1 wordt inmiddels gebruikt door tientallen miljoenen tevreden gebruikers over de hele
wereld.

Met OpenOffice.org 2.0 wordt het nog beter
•
•
•
•
•

dit is het eerste officepakket dat gebruik maakt van het nieuwe OASIS OpenDocument
formaat, de toekomstbestendige internationale standaard voor kantoortoepassingen.
eenvoudige installatie en een volledig nieuw uiterlijk, dat is afgestemd op de omgeving
waarin gewerkt wordt.
intuïtiever en eenvoudiger te gebruiken dan ooit, met een scala aan nieuwe
gebruikersfuncties
introductie van een nieuw onderdeel, Base: een eenvoudig te gebruiken database
manager met een geïntegreerde database
beter uitwisselbaar met andere software pakketten; kleine ongemakken, opmaak-, en
lettertype-problemen met Microsoft Office bestanden zijn verholpen

Download OpenOffice.org zonder kosten en gebruik het overal en voor alle doeleinden
(privé, educatief, overheid en openbare instanties, commercieel), verstrek gratis exemplaren
aan familie, vrienden, studenten, medewerkers, enzovoort.

OpenOffice.org 2.0 is verkrijgbaar
•
•

download de software vandaag nog van http://nl.openoffice.org
bestel een CD-ROM bij een distributeur: http://distribution.openoffice.org/cdrom

Impress – Het OpenOffice.org onderdeel voor indrukwekkende presentaties

Hoge kwaliteit

Writer – de krachtige tekstverwerker

Writer is de alround tekstverwerker van OpenOffice.org. Te gebruiken voor het maken van
een kort briefje tot het schrijven van een boek, met de daarin opgenomen afbeeldingen,
kruisverwijzingen, inhoudsopgaven, registers, bibliografieën, enzovoort. Woordinvulling,
AutoOpmaak, en Autospellingcontrole helpen u zelfs bij de moeilijkste taak. Writer is
krachtig genoeg om desktop publishing taken aan te kunnen zoals het maken van
nieuwsbrieven en brochures met meerdere kolommen – fantasie is de enige beperking.

Calc – de uitgebreide werkbladtoepassing
Gebruik Calc om gegevens onder controle te houden. Deze uitgebreide werkbladtoepassing
beschikt over tal van functies voor het berekenen, analyseren, samenvatten, en presenteren
van cijfers d.m.v. rapporten of boeiende grafieken. Een geïntegreerd helpsysteem biedt
ondersteuning bij het invoeren van complexe formules. Hoogstaande beslissingsondersteunende functies zijn met enkele klikken bereikbaar. Importeer gegevens met een
assistent, sorteer, filter, genereer subtotalen en statistische analyses. Gebruik voorbeelden
om een selectie te maken uit 13 categorieën 2D en 3D grafieken zoals lijn, gebied, kolom,
cirkel, XY, balk en net, die beschikbaar zijn in meerdere varianten.

Nieuw in OpenOffice.org 2.0. Base maakt het mogelijk om op transparante wijze
databasegegevens te manipuleren in OpenOffice.org. Maak en bewerk tabellen, formulieren,
query's, en rapporten. Maak gebruik van een eigen database of van de in Base ingebouwde
HSQL database.

Maar er is meer...
OpenOffice.org kent ook het onderdeel Draw, een compleet 2D / 3D tekenprogramma (zie
schermafdruk hieronder). Met het onderdeel Impress maak je presentaties (zie de
afbeelding op de voorpagina van deze folder). Verder is er Math, de speciale editor voor
wiskundige formuleringen. Daarnaast zijn de ingebouwde PDF en Flash capaciteiten, die
reeds geïntroduceerd zijn in versie 1, aanzienlijk verbeterd in OpenOffice.org 2.

Opmerking: OpenOffice.org is geen verzameling van losse programma's die samengevoegd
zijn. OpenOffice.org is van het begin af aan als één softwarepakket ontwikkeld, waardoor het
uitermate eenvoudig te leren is. Omdat het onderhuids één geheel is, ziet alles er uniform uit
en werkt alles hetzelfde. Wil je Calc starten terwijl je aan het werk bent in Writer? Doe het
gewoon – er is geen reden om eerst Calc te openen. Voeg aan dat alles een eenduidig
helpsysteem toe, en het kan geen toeval meer zijn dat OpenOffice.org voor zowel
beginnende gebruikers als gevorderden eenvoudig te gebruiken is.

Vriendelijke oplossing

Base – de nieuwe manier om databases te benaderen

Wie gebruikt OpenOffice.org?
Wereldwijd hebben tientallen miljoenen mensen OpenOffice.org omarmd als
hun favoriete officepakket. Zowel organisaties als particulieren weten de vele
voordelen van OpenOffice.org te waarderen.
Overheden
• de open-source licentie maakt het product onafhankelijk van leveranciers
en bijna onverslaanbaar in de prijs/prestatieverhouding
• het OpenDocument formaat garandeert dat ook toekomstige generaties
toegang hebben tot de opgeslagen informatie
• OpenOffice.org kan eenvoudig vertaald worden (ook complexe tekst)
Educatieve Sector (Scholen, Colleges, Universiteiten...)
• altijd te gebruiken, geen gedoe met voorwaarden
• geen onnodige rompslomp bij het verstrekken van kopieën aan studenten
• de mogelijkheid om ervaring met internationale samenwerking via het
internet op te doen, door samenwerking in projecten van de
OpenOffice.org-gemeenschap
Organisaties zonder winstoogmerk (Goede doelen, Organisaties van vrijwilligers,
Overige organisaties)
• geen kosten en geen zorgen over software licenties
• geen beperking aan het aantal toegestane gebruikers (ideaal voor
vrijwilligers die in deeltijd werken of oproepbaar zijn)
• geen noodzaak tot omscholing van medewerkers die reeds overweg
kunnen met andere kantoortoepassingen
Midden- en kleinbedrijf (MKB)
• altijd te gebruiken, geen verplichting tot opwaardering van de software
• de migratie van andere officepakketten is eenvoudig
• de bestanden zijn uitwisselbaar met andere kantoortoepassingen
• stabiele betrouwbare software – geen tijdverlies met vastlopers

Minimale systeemeisen voor
OpenOffice.org 2.0

•
•
•
•

•
•
•
•

Windows 98, Windows ME, Windows
2000 (Service Pack 2 of hoger),
Windows XP, Windows 2003
128 MB RAM
200 MB harde schijf ruimte
800 x 600 of hogere resolutie met
tenminste 256 kleuren

Linux kernel versie 2.2.13 of hoger,
glibc2 versie 2.2.0 of hoger
128 MB RAM
200 MB harde schijf ruimte
X-Server met 800 x 600 of hogere
resolutie met tenminste 256
kleuren

OEM leveranciers (PC Leveranciers / Bouwers)
• het meeleveren van een kwalitatief goed pakket, tegen de laagste prijs
• complete software die uitwisselbaar is met de bestaande data van klanten
• geen rare eisen aan reclame uitingen zoals ‘wij adviseren OpenOffice.org’

OpenOffice.org 2 is open-source gecertificeerd
•

•

Download OpenOffice.org zonder kosten en gebruik het
overal en voor alle doeleinden (privé, educatief, overheid en
openbare instanties, commercieel), verstrek gratis
exemplaren aan familie, vrienden, studenten, medewerkers,
enzovoort.
We moedigen ontwikkelaars en gebruikers actief aan om ons te helpen om
het product beter, bekender te maken, door deelname in de wereldwijde
OpenOffice.org gebruikersgemeenschap.

OpenOffice.org 2 maakt gebruik van OpenDocument
•

•

OpenOffice.org is het eerste officepakket dat documenten,
werkbladen, enz.. in OpenDocument V1.0 formaat opslaat. Dit is
de OASIS goedgekeurde internationale standaard voor
kantoortoepassingen.
Door het op XML gebaseerde, OpenDocument kun je vrijelijk
data uitwisselen met andere software pakketten - OASIS wordt
gesponsord door alle toonaangevende namen in de IT zoals
Computer Associates, EDS, IBM, Microsoft, Novell, Oracle,
PeopleSoft, Sun Microsystems, enz..

Microsoft Windows, Office, Word, Excel, en PowerPoint zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Microsoft Inc. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Sun,
StarOffice, en Solaris zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Sun Microsystems,
Inc. Apple en MAC OS zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Flash is een
handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Macromedia, Inc. in the V.S. en/of andere
landen. Alle andere producten, diensten, bedrijven, evenementen en publicaties zijn handelsmerken,
geregistreerde handelsmerken, of logo's van hun respectievelijke eigenaren in de V.S. en/of andere
landen. Dit document is copyright ©2005 Het OpenOffice.org Marketing Project. Voor informatie over
de licentie zie: http://marketing.openoffice.org. Het is voor het Nederlandstalige OpenOffice.org
project vetaald. Zie: http://nl.openoffice.org.

•
•
•
•

Solaris 8 OS of hoger

•
•
•
•

Mac OS X 10.3.x / X11

•

Opmerking: voor het benutten van
de volledige functionaliteit van
OpenOffice.org 2 (inclusief Base)
heeft u ook een Java Runtime
Environment (JRE) nodig. Voor een
gratis download kunt u terecht op
http://java.com

128 MB RAM
250 MB harde schijf ruimte
X-Server met 800 x 600 of hogere
resolutie met tenminste 256
kleuren

256 MB RAM
350 MB harde schijf ruimte
X-Server met 800 x 600 of hogere
resolutie met tenminste 256
kleuren

