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Kancelářský balík OpenOffice.org

Jistě každý z vás zná kancelářský balík Office
od firmy Microsoft. Možná však už někoho napadlo, jestli je nutné platit mnoho tisíc za jedinou
licenci k tomuto balíku, jestli není něco levnějšího. Není důvod porušovat zákony, např. nelegálním stažením MS Office, ale není třeba ani
utrácet – je tu přeci OpenOffice.org (OOo).
Stávající verze 2.0 obsahuje pět základních
částí. Writer je textový procesor, obdoba Wordu,
Calc nahrazuje Excel, jedná se tedy o tabulkový
procesor, Impress je tvůrcem prezentací stejně
jako PowerPoint, Draw je editor vektorových obrázků. Nově byl přidán Base, databázový nástroj
ve stylu Accessu.
Vidíte, že vše základní obsahuje, nic by vám nemělo chybět. Popišme si nejdříve nevýhody tohoto
balíku. Ano, má nevýhody. Nic nemůže být dokonalé. Hlavním nedostatkem, který možná pocítíte
a na který si někteří uživatelé stěžují, jsou větší
nároky, hlavně nároky na operační paměť. Setkáte
se proto s delším prvním startem a počítejte, že si
zabere kus paměti.
Drobnou nevýhodou se může také zdát, že
např. vaše textové dokumenty nebudou mít příponu .doc, ale příponu .odt, kterou ve stávajícím
MS Office neotevřete. Řešení jsou minimálně tři.
Za prvé můžete protějšku navrhnout, aby si OOo
nainstaloval, tady ale můžete a budete narážet na
odpor lidí. Druhým a námi nejčastěji využívaným
způsobem je export dokumentu do formátu .pdf.
Ten už přečtou snad všichni, ale problém nastává,
když chceme dokument upravit. Tím se dostáváme
k třetí možnosti – uložit svůj výtvor jako .doc. Jak
vidíte, můžete ukládat jako .doc, dokonce můžete
soubory .doc i otevírat a upravovat. Ale musíte při
tom myslet na to, že firma Microsoft nezveřejnila
specifikaci k formátu .doc a ostatních z balíku
Office, tudíž jejich podpora není a nemůže být
zcela 100%, je však na vysoké úrovni.
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Rozhledy
Personální písemnosti. Zadání na str. 3.
Opis německého textu. Nalistujte str. 5.
Cizojazyčná korespondence – reklamace
v německém jazyce. Zadání i řešení
najdete na str. 16.
Nyní je potřeba vyzdvihnout pár výhod tohoto
balíku. Je multiplatformní, můžete ho mít nejen
na operačním systému MS Windows, ale i na
GNU/Linux, Mac OS X a dalších. Je hodně podobný balíku MS Office, jak ve vzhledu a ovládání, tak i v uspořádání nabídek a prvků. Je
zdarma a legálně, a to nejen k osobnímu použití,
ale i ke komerčním účelům. Můžete si jej stáhnout
a nainstalovat, na kolik počítačů chcete, doma i ve
firmě, a nezaplatíte ani korunu – kromě případného poplatku za připojení k Internetu.
Představte si také situaci: Přijdete do firmy, kde
mají MS Office. Řeknete, že jste zvyklí na OOo
a ten si klidně nainstalujete. Firmu to nebude stát
ani korunu. Co se však stane, když přijdete do
firmy, kde mají OOo a vy řeknete, že jste zvyklí
na MS Office a že ho chcete?
Myslíme, že minimálně za vyzkoušení stojí.
Třeba na stránce http://www.openoffice.cz si
v sekci Stáhnout najděte verzi pro svůj operační
systém. Na výše uvedené adrese můžete najít i návody, šablony a jiné materiály. Pokud toužíte po
jiné než české verzi, podívejte se na domovskou
stránku http://www.openoffice.org, kde máte na
výběr z asi 40 různých jazykových mutací.
A pokud hledáte něco pro precizní sazbu svých
dokumentů, zapomeňte na MS Office i na OOo
a podívejte se raději na sázecí systém TeX.
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