
Novo v OpenOffice.org različice 2
• Prvi pisarniški paket na svetu, ki uporablja novi zapis OASIS OpenDocument format. OASIS je mednarodno telo za 

standardizacijo XML, ki ga sponzorirajo vsi vodilni v računalniški industriji (IBM, Sun, Microsoft, Oracle, SAP, ...);
• Zdaj je videti in občutiti še bolj kot vse druge aplikacije na računalniku. Če uporabnik spremeni ‘temo’ namizja, potem se 

tudi OpenOffice.org ustrezno spremeni. Dokumenti OpenOffice.org se zdaj v brskalniku datotek pojavijo kot slikice 
predogleda in ne le kot ikone. Namestitev je bolj naravna - OpenOffice.org 2 uporablja standardna orodja namestitve za 
posamezen operacijski sistem: npr. datoteke .msi in .cab za Microsoft Windows, datoteke .rpm za Linux.

• Pomembne nove funkcije ‘enostavne uporabe’, zasnovane na obsežnem raziskovanju v laboratorijih uporabnosti, kar 
zagotavlja, da se programska oprema vede, kot uporabniki od nje pričakujejo – na primer nova visoko-ravenska izbira 
Tabela v Writerju.;

• Nov optional multi-pane view povečuje produktivnost in uporabnost OpenOffice.org, saj ponuja vsa pomembna orodja 
in okna v enem povezanem, integriranem in enostavnem uporabniškem vmesniku.

• Orodne vrstice so veliko bolj prilagodljive kot v OpenOffice.org 1. Zdaj je veliko lažje premikati, pripeti in odpeti 
orodne vrstice, jih premikati naokoli in prilagajati.

• Vgrajeni izdelovalec pdf  – zelo priljubljena sposobnost različice 1.1 – je bil pomembno izboljšan za ravnanje s kazali 
vsebine, predoglednimi slikami, hiperpovezavami ipd., in ima več nastavitev za napredne uporabnike;

• Na seznam kompatibilnih izdelkov je dodanih več programskih paketov, s čimer je prehod v novi svet računalništva 
odprtih-standardov še lažji. Podprt je filter za uvoz dokumentov WordPerfect; izboljšana je podpora za Lotus in številne 
manjše spremembe, ki izboljšujejo kompatibilnost z celo najbolj obskurnimi zvijačami Microsoft Office – poleg podpore 
z gesli zaščitenih datotek.

• Novi čarovnik za spajanje dokumentov in napredno štetje besed sta bila dodana Writerju na zahtevo uporabnikov.
• Največje število vrstic preglednice v Calc je bilo povečano na enako število vrstic kot v Microsoft Excel: največje število 

vrstic v preglednici je zdaj 65,536.
• Z DataPilotom v Calcu je zdaj možno ustvariti nove skupine, filtrirati podatke glede na vrednosti, prikazati razlike in 

odstotke namesto absolutnih vrednosti ipd.
• OpenOffice.org različice 2 predstavlja ključno novo komponento, Base, za uporabnike, ki zahtevajo enostaven dostop 

do podatkov v zbirkah podatkov. Odprto-kodna zbirka podatkov HSQL je zdaj sestavni del paketa OpenOffice.org, kar 
zagotavlja funkcionalnost zbirke podatkov ‘iz škatle’ (zahteva JRE).

Skupne lastnosti OpenOffice.org 2
• Izvirni pisarniški paket: en sam namestitveni program; ustvarite/odprite kateri koli dokument iz katere koli aplikacije 

paketa; skupni sistem pomoči (tako kontekstno-občutljiva kot vodniki), jezikovna orodja itn. v vseh programih. “Enkrat 
se nauči - uporabi povsod.”

• Prepoznaven uporabniški vmesnik za vse, ki so vajeni na običajno pisarniško programsko opremo. Uporabniško 
nastavljivi meniji, tipke za bližnjice, vrstica stanja in orodne vrstice. Skupni API-ji za programerje.

• Podpora za mednarodne jezike, vključno z jeziki s kompleksno postavitvijo besedila - CTL (kot so tajski, hindujski, 
arabski in judovski) in jeziki z navpično pisavo, kot tudi številne možnosti za dostopnost;

• Dokumenti so v zapisu OASIS OpenDocument format - stisnjeni XML za zmanjšanje porabe prostora na disku in 
poveča ustreznost v prihodnosti. Filtri za Microsoft Word 6,95,97,2000,XP; RTF; DocBook; WordPerfect; Excel 
4,5,95,97,2000, XP; DIF, dBASE, SYLK; Lotus 1-2-3; Powerpoint 97,2000,XP; CGM; AutoCAD; EMF; EPS; Mac 
PICT; Windows Metafile / Bitmap; GIF; JPEG; PBM; Kodak Photo CD; PNG; Adobe Photoshop; Targa; TIFF; 
HTML; MathML; navadno besedilo;

• Podpora drugih vrst datotek vključuje ustvarjanje PDF (Portable Document Format) in Macromedia Flash (SWF), kot 
tudi zapisov za prenosne naprave, kot so AportisDoc (Palm), Pocket Word in Pocket Excel;

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. Vsebina tega dokumenta je izdana pod Licenco javne dokumentacije različice 1.0 ("licenca"); ta dokument lahko uporabljate 
le pod pogojem, da sestrinjate s pogoji te licence. Kopija licence je na voljo na spletnih straneh skupnosti OpenOffice.org: 
http://www.openoffice.org/licenses/PDL.html Začetni pisec izvirnika je John McCreesh za projekt marketinga OpenOffice.org Copyright (c) 2005. Vse 
pravice pridržane. (Stik začetnega pisca: jpmcc@openoffice.org). Različica tega dokumenta: 20060508SL.



WRITER (urejevalnik besedil)
• Vse sposobnosti ‘najboljšega v razredu’, ki jih pričakujete, kot je preverjanje črkovanja (sprotno ali paketno), deljenje 

besed, samo-popravki in samo-oblikovanje, več ravenski razveljavi/ponovi, štetje besed v dokumentu ali izbiri; orodne 
vrstice za funkcije, predmete (kontekstno občutljiva  -  npr. besedilo, tabela, slika ...), hiperpovezave in formule; vrstica 
stanja za hitri dostop do skupnih funkcij, na katero lahko kliknete;

• Podpira sloge na ravni strani, okvira, odstavka ali znaka, prek menijev ali Slogov in oblikovanja, z nastavljivimi: zamiki in 
razmiki; poravnavo besedila in poteka besedila, vključno z sirotami in vdovami; cel razpon učinkov pisave, vključno s 
sukanjem, nad/podpisanim, malimi velikimi črkami, učinki izbočenega/vgraviranega; tabulatorji; robovi; barve ozadja in 
slike;

• V celoti grafika vrste WYSIWYG, spreminjajte velikost, prevrnite in obrežite; sidra strani / odstavka / znaka; plavajoče 
in z oblivanjem (vključno z urejevalnikom orisa); razporeditev spredaj/zadaj; napisi; filtri z enim klikom;

• Napredne uporabniške možnosti za najbolj zahtevne dokumente: eno- / več-stolpčen; odseki, glave, noge, zaznamki, 
tabele (vključno z izračuni), navzkrižni sklici, sprotne opombe, končne opombe, kazala vsebine, kazala pojmov, 
bibliografija, več različic dokumenta in primerjava;

CALC (preglednica)
• Podpira preglednice do velikost 65.536 vrstic; 256 stolpcev; 8,192,000 celic; 256 listov; 
• Več kot 450 funkcij v 9 kategorijah (matematika, zbirka podatkov, finančne, datum/čas, podatkovne, logične, tabelarične, 

statistične, besedilne) z možnostjo čarovnikov in vsebinsko občutljive pomoči;
• Cel razpon vrste celic (številke, datum, čas, znanstvena, valuta, logična ...) s sukanjem besedila, robov z enim klikom ipd.;
• Uporabite predoglede za izbor iz trinajstih kategorij grafikonov 2-D in 3-D, vključno s črnimi, površinskimi, stolpčnimi, 

tortnimi, XY, borznimi in mrežnimi, z množico različic;
• Podatkovni operatorji, z razvrščanjem, filtriranjem, vmesnimi vsotami (vključno s statističnimi operatorji); DataPilot za 

analizo stolpcev/vrstic podatkov iz preglednic ali zunanjih zbirk podatkov;
• Kompleksna podpora preglednic, vključno s stranmi, povezavami, konsolidacijo, detektivom formul za sledenje odvisnim 

/ predhodnim in preverjanjem različic med več avtorji;

IMPRESS (predstavitve) in DRAW (slike)
• Celoten razpon možnosti urejanja slik na posamično sidranimi orodnimi vrsticami, vključno s pametnimi konektorji z 

uporabniško nastavljivimi ‘točkami lepljenja’; samodejno dimenzioniranimi črtami; predmeti 2-D in 3-D; animirani 
predmeti (besedilo in slika); Fontworks in učinki 3-D;

• Razporedite, postavite na sredino, prevrnite, zasukajte ali združite predmete; vidno/nevidno pripenjanje na mreže in črte 
za pripenjanje; pretvorite vektorje v bitne slike in obratno;

• Čarovnik za nove uporabnike; dodatna možnost Krmarja in Slogov in oblikovanja (Impress);
• Oglejte si risbo / oris / prosojnice / opombe / izročke; z enim klikom preklopite med prosojnicami in matrico 

(Impress); nastavljiva kvaliteta prikaza;
• Ducati različnih učinkov prehoda s predogledi, nadzorom hitrosti in zvočnih učinkov (Impress);

BASE (zbirka podatkov)
• Večdelni uporabniški vmesnik zbirke podatkov za tabele, povpraševanja in poglede, obrazce in poročila z dodatnim 

možnim predogledom živih podatkov;
• Množica uporabniških vmesnikov: čarovniki za začetnike; pogledi oblikovanja, podobni preglednici, za splošne 

uporabnike; SQL za napredne uporabnike;
• Vključen enostaven pogon zbirke podatkov HSQL za podporo zbirkam podatkov ‘iz škatle’ s podatki v zapisu XML.
• Zunanja podpora za zbirke podatkov ADABAS D, ADO, dBase, MySQL, Oracle JDBC,  podatke iz besedila in 

preglednic; vsaka zbirka podatkov s podporo standardu ODBC / JDBC; adresarji v zapisih LDAP, Outlook in Mozilla.
• Vstavljajte, spreminjajte, brišite podatke; ustvarjajte, spreminjajte, opustite zbirke podatkov, tabele, indekse in 

povpraševanja (vključno z več-tabelaričnimi); razvrščajte, filtrirajte in spajajte podatke z dokumenti; obrazci in poročila;

Namestite OpenOffice.org še danes
OpenOffice.org je na voljo:
kot brezplačen prenos z naslova http://sl.openoffice.org 
ali pa naročite CD-ROM pri distributerju na naslovu http://distribution.openoffice.org/cdrom


