Re s o d p r t o d g ovo r

Nov prvenec najbolj inovativnega in uporabnega
pisarniškega programskega paketa na svetu
OpenOffice.org različice 1 je bil prvi izdelek, ki je ponudil prednosti programske opreme
odprte kode uporabnikom na množičnem tržišču, tako da je ponudil za vsakodnevno rabo
bistvena programska orodja povsem brezplačno. Preveden v več kot 30 jezikov, na voljo na
vseh pomembnih računalniških operacijskih sistemih (Microsoft Windows, Mac OS X X11,
GNU/Linux, Solaris), je OpenOffice.org različice 1 uporabljalo na desetine milijonov
zadovoljnih uporabnikov po celem svetu.

Z različico 2 je vse skupaj še boljše
•
•
•
•
•

prvi pisarniški paket, ki uporablja nov zapis OASIS OpenDocument, mednarodni
standard bodočnosti za pisarniške dokumente;
enostavnejša namestitev, s povsem novim videzom in občutkom, usklajenim z vašim
računalnikom;
bolj intuitivna, enostavna uporaba kot kdaj koli, z mnogimi novimi možnostmi uporabe;
vključuje novo pomembno komponento, Base: za uporabo enostaven upravitelj zbirk
podatkov z v celoti vgrajeno zbirko podatkov;
boljša in obsežnejša združljivost z drugimi pisarniškimi paketi; manjše napake, težave z
oblikovanjem in pisavami, ki ste jih občasno opazili pri delu z datotekami Microsoft
Office, so odpravljene;

Toda licenca ostaja še vedno enaka: paket OpenOffice.org različice 2 lahko prenesete
povsem brezplačno, ga uporabite za kateri koli namen – zasebni, izobraževalni, vladni ali
javno-upravni, komercialni – in brez omejitev razširjate kopije naprej družinskim članom,
prijateljem, študentom, zaposlenim itn.

OpenOffice.org različice 2 je na voljo zdaj
•
•

prenesite si jo še danes z naslova http://sl.openoffice.org
naročite CD-ROM pri distributerjih: http://distribution.openoffice.org/cdrom

Pravi pisarniški paket

Writer – za vse vaše dokumente

Writer je urejevalnik besedil OpenOffice.org: uporabite ga za vse, od pisanja kratkega pisma do
izdelave cele knjige z vstavljenimi ilustracijami, navzkrižnimi sklici, kazali vsebine, pojmov, biblio
grafijami ... Dopolnjevanje besed, samopopravki, samooblikovanje in sprotno preverjanje črkovanja
naredijo še tako težko nalogo enostavno. Writer je dovolj močan, da se spopade z opravili namiznega
založništva, kot je ustvarjanje več stolpčnih biltenov, brošur – ostanejo le še meje vaše domišljije.

Calc – preglednica za vse namene

Uporabite Calc za krotitev svojih številskih podatkov. Ta nadvse uporabna preglednica vsebuje vsa
orodja, ki jih potrebujete za izračun, analizo, povzetek in predstavitev svojih podatkov v numeričnih
poročilih ali poživljajočih grafikonih. Popolnoma vgrajeni sistem pomoči naredi vnos kompleksnih
formul otročje lahek. Visoko razvita orodja za sprejemanje odločitev so oddaljena le nekaj klikov
miške. Vključite zunanje podatke z uporabo DataPilota, jih razvrstite, filtrirajte, izdelajte vmesne vsote
in statistične analize. Uporabite predogled za izbor iz trinajstih kategorij grafikonov 2-D/3-D, vključno
s črtnimi, ploščinskimi, stolpčnimi, tortnimi, XY, borznimi in mrežnimi, vsake z več različicami.

Base, novinec v zbirki različice 2, omogoča neposredno in prijazno delo s podatki iz zbirk podatkov
znotraj OpenOffice.org. Ustvarjajte in spreminjajte tabele, obrazce, povpraševanja in poročila, in sicer
z uporabo lastnih zbirk podatkov ali z v Base vdelanim mehanizmom zbirk podatkov HSQL.

in še veliko več ...
OpenOffice.org vsebuje tudi Draw, polno-funkcionalni program za grafiko 2-D / 3-D (glej spodnjo
ilustracijo), Impress za ustvarjanje predstavitev (glej ilustracijo na naslovnici te brošure) in Math,
strokoven urejevalnik matematičnih simbolov in enačb. Nadvse uporaben vgrajeni izvoz v oblikah pdf
in Flash, predstavljen v različici 1, je v različici 2 pomembno izpopolnjen.

Opomba: za razliko od nekaterih svojih tekmecev ta paket ni nastal iz zbirke ločenih kosov programske
opreme. Že od začetka je bil oblikovan kot en sam, popoln pisarniški paket., zaradi česar se ga je
izjemno enostavno naučiti. Videti je enako, deluje enako, kajti pod pokrovom je enako. Če želite
odpreti preglednico, medtem ko uporabljate Writer, enostavno to tudi naredite – ni potrebe, da bi
najprej odprli Calc. K temu dodajte še skupen in dosleden sistem pomoči in ni noben slučaj, da je
OpenOffice.org enostaven za uporabo tako za začetnike kot za strokovnjake.

Kvalitetna r ešitev

Base – nov način dostopa do zbirk podatkov

Kdo uporablja OpenOffice.org?
Desetine milijonov uporabnikov po vsem svetu je sprejelo OpenOffice.org za svojo
priljubljeno pisarniško programsko opremo. Tako zasebniki kot organizacije
upoštevajo prednosti OpenOffice.org:
Vlade in javne uprave
• licenca odprte kode izkazuje nepristranskost do prodajalcev in najboljšo vrednost
za denar;
• podprti OpenDocument zagotavlja dostopnost informacij prihodnjim rodovom;
• OpenOffice.org je prevedena v številne jezike (vključno s podporo kompleksnih
besedil);
Izobraževalni sektor (šole, tečaji, univerze ...)
• brez težav ustreznosti programske opreme / inšpekcij / prepiranja;
• izdajanje brezplačnih kopij programske opreme za študente skupaj z gradivi;
• priložnosti za izkušnje z mednarodnim delovnim sodelovanjem prek spleta z
sodelovanjem pri projektih v skupnosti OpenOffice.org;
Neprofitne organizacije (dobrodelne ustanove, prostovoljne
organizacije, nevladne organizacije)
• brez skrbi za licence programske opreme, brez stroškov;
• neomejeno število uporabnikov programske opreme (idealno za delno zaposlene
/ občasne prostovoljne sodelavce);
• šolanje prostovoljcev, ki poznajo druge pisarniške pakete, ni potrebno;
Manjša/srednja podjetja (SME)
• brez revizij ustreznosti licenc za programsko opremo; brez vsiljenih posodobitev
programske opreme;
• enostavna migracija z drugih pisarniških programskih paketov;
• izmenjava datotek s partnerji, ki uporabljajo druge programske pakete;
• stabilna, zanesljiva programska oprema – brez sesutij in izgube časa;
Izdelovalci lastne opreme (izdelovalci/sestavljavci računalnikov)
• izdelava visoko-kvalitetnih računalniških kompletov z najnižjimi možnimi stroški;
• polno-funkcionalna programska oprema, združljiva z obstoječimi podatki
uporabnikov;
• brez zahteve po izjavi ‘priporočamo OpenOffice.org’ v promocijskih gradivih;

OpenOffice.org 2 ima certifikat odprte kode
•

•

OpenOffice.org lahko prenesete povsem brezplačno kakršnih
koli licenčnin, ga uporabite za kateri koli namen – zasebni,
izobraževalni, vladni ali javno-upravni, komercialni – in
brezplačno posredujete kopije naprej družinskim članom,
prijateljem, študentom, zaposlenim itn.
Aktivno opogumljamo razvijalce in uporabnike, da nam pomagajo narediti
izdelek še boljšega in bolj znanega, tako da se nam pridružijo v po celem svetu
razširjeni skupnosti OpenOffice.org.

OpenOffice.org 2 podpira standard OpenDocument
•

•

OpenOffice.org je prvi pisarniški paket, ki shranjuje dokumente,
preglednice itn. v zapisu OpenDocument V1.0, potrjenem
mednarodnem standardu OASIS za pisarniške aplikacije.
Na XML zasnovan zapis OpenDocument vam bo omogočil
svobodno izmenjavo podatkov z drugimi paketi programske
opreme, ki podpirajo OpenDocument - OASIS sponzorirajo vsa
vodilna imena IT, kot so Computer Associates, EDS, IBM,
Microsoft, Novell, Oracle, PeopleSoft, Sun Microsystems itn.

Microsoft Windows, Office, Word, Excel in PowerPoint so blagovne znamke ali zaščitene blagovne
znamke Microsoft Inc. Linux je zaščitena blagovna znamka Linusa Torvaldsa. Sun, StarOffice in Solaris
so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke Sun Microsystems, Inc. Apple in MAC OS so
zaščitene blagovne znamke Apple Computer, Inc. Flash je ali zaščitena blagovna znamka ali blagovna
znamka Macromedia, Inc. V Z.D.A. in/ali drugih državah. Vsi drugi izdelki, storitve, podjetja, dogodki in
publikacije so blagovne znamke, zaščitene blagovne znamke ali znamke storitev svojih lastnikov v Z.D.A.
in/ali drugih državah. Ta dokument je zaščiten: ©2005 Projekt marketinga OpenOffice.org. Za podatke o
licenciranju si oglejte http://marketing.openoffice.org. Različica 060508A4SL

Kakšne so zahteve za
OpenOffice.org različice 2?

• Windows 98, Windows ME, Windows
•
•
•

2000 (Service Pack 2 ali novejši),
Windows XP, Windows 2003
128 Mb spomina RAM
200 Mb prostora na disku
ločljivost 800 x 600 ali višja, z vsaj 256
barvami

• Linux z jedrom različice 2.2.13 ali
novejši, glibc2 različice 2.2.0 ali novejši

• 128 Mb spomina RAM
• 200 Mb prostora na disku
• X-strežnik z ločljivostjo 800 x 600 ali
višjo, z vsaj 256 barvami

• upravitelj paketov rpm

•
•
•
•
•

Platforma SPARC ali x86
Solaris 8 OS ali novejši
128 Mb spomina RAM
250 Mb prostora na disku
X-strežnik z ločljivostjo 800 x 600 ali
višjo, z vsaj 256 barvami

•
•
•
•
•

Platforma PowerPC ali Intel
Mac OS X 10.3 (ali novejši) z X11
128 Mb spomina RAM
200 Mb prostora na disku
X-strežnik z ločljivostjo 800 x 600 ali
višjo, z vsaj 256 barvami

.

Opomba: za polno funkcionalnost
OpenOffice.org različice 2 (vključno z Base)
boste potrebovali tudi nameščeno zagonsko
okolje Java (JRE). Za brezplačen prenos za
svoj operacijski sistem obiščite naslov
http://java.com

