systémy

Další významnou změnu hledejte v práci
s rozšířeními. Funkčnost OpenOffice.org je
možno pozměnit právě s použitím rozšíření,
nově je jako rozšíření nutno doinstalovat
slovníky pro kontrolu pravopisu. Již se
neprovádí pomocí Průvodců, Správce rozšíření je dobrá a logická volba. Licence, pod
kterou je šířen český slovník pro kontrolu
pravopisu, bohužel neumožňuje šířit jej
zároveň s českým balíkem OpenOffice.org
a uživatel jej musí doinstalovat sám. Může
to způsobit jisté komplikace ve firemním
prostředí, když je zapotřebí nainstalovat
větší množství stanic. Nutno však říci, že
se český tým snaží najít východisko z celé
situace především změnou licence slovníku
tak, aby jej bylo možno šířit zároveň s OpenOffice.org. Je to však v tuto chvíli hudba
budoucnosti s nejistým výsledkem.
Zásadním způsobem byla také vylepšena
podpora otevírání či ukládání dokumentů nejnovějšího balíku firmy Microsoft.
OpenOffice.org již umí otevírat formát
OpenXML, který je výchozím formátem
Microsoft Office. Formát lze načíst a uložit,
není však možno vytvořit úplně nový
dokument a uložit jej jako OpenXML. Když
vám někdo pošle formát DOCX, načtete jej,
provedete změny a uložíte je. Kdybyste však
chtěli vytvořit nový dokument a uložit jej
jako DOCX, nepodaří se vám to.
Již dlouho umí OpenOffice.org pracovat
s formátem PDF na výstupu (tj. jakýkoliv
dokument otevřený v OpenOffice.org lze
uložit jako PDF), nově umí otevřít jakékoliv
PDF k úpravám. Stačí si jen stáhnout rozšíření zdarma a otevřít PDF soubor stejným
způsobem jako každý jiný. Jeho úpravy pak
probíhají v modulu Draw. Nefunguje ale vždy
na 100 % (někdy jsou problémy s diakritikou),
v mnoha případech je to však velmi užitečná
funkce, po které uživatelé dlouho volali.
V rámci nové třetí větve programu se
objevila i částeční podpora práce s makry
ve VBA, bude se však na ní nadále pracovat.
Neměli jsme k dispozici dostatečné množství
dokumentů s VBA makry, abychom mohli
zodpovědně říci, jak si s nimi OpenOffice.org
3.0 poradí. Nicméně tvůrci deklarují možnost
VBA makra načíst a spustit.

Všichni do jednoho
Co se týká funkcí jednotlivých modulů,
i zde bylo provedeno několik změn. Jednou
z nich je novinka v podobě možnosti zobrazit více stránek dokumentu na obrazovce
ve Writeru. Radikálně byla přepracována
podpora poznámek, které se nyní objevují
na okraji dokumentu. Pokud je píše více
uživatelů, jsou barevně odlišeny.
Dlouho si uživatelé OpenOffice.org Calcu
přáli funkci Řešitel. Té se ve verzi 3.0 dočkali.
Řešitel vám totiž při provádění různých analýz může pomoci, neboť dokáže díky vztahu

Asi nejvýznamnější změnou je úvodní centrum, kde si můžete jedním klepnutím vybrat, co začnete
s OpenOffice.org dělat.

několika buněk ovlivnit výslednou hodnotu
buňky tak, jak potřebujete. Můžete si to představit tak, že znáte výsledek, který potřebujete
dostat, ale nevíte jak upravit několik dalších
buněk, které výslednou hodnotu ovlivňují.
Řešitel to zvládne sám a za vás. V OpenOffice.org je to funkce nová, konkurence jí
disponuje již delší čas.
Již u poznámek jsem naznačil – byla
vylepšena i funkce, která má na starosti
správu dokumentu, na kterém pracuje více
uživatelů naráz. Tyto změny je možno sledovat a určit, zda se aplikují či nikoliv (kdo
bude mít přednost). Další drobností je možnost použít v názvech listů téměř jakýkoliv
znak či mít v tabulce až 1 024 sloupců.
Ten, kdo pracuje často s prezentacemi,
určitě ocení, že OpenOffice.org konečně
nabízí možnost ořezu obrázků a tvorby
tabulek, které již není zapotřebí vkládat jako
objekty z Calcu. Jako novinka se objevila
i podpora více monitorů (na jednom prezentace, na druhém např. poznámky k ní).

Dobrý i pro nešiky?
Připomínky lze mít k instalačnímu programu Windows verze, který neumožní uživateli, aby si zvolil instalační složku, nastaví ji
sám a natvrdo. Ještě předtím vám však na
ploše vytvoří složku, do které nakopíruje
rozbalené soubory instalace. Nezkušený
uživatel se pak logicky ptá, zda může složku
z plochy smazat bez toho, aby mu přestal
OpenOffice.org fungovat.
Již od verze 2.0 je OpenOffice.org
skutečnou alternativou k balíku Microsoft
Office a ve verzi 3.0 se to určitě nezměnilo. Je totiž stále dost oblastí, kde jej

není možno balíkem OpenOffice.org plně
nahradit (pokud používáte rozsáhlá makra
nebo jste závislí na dokumentech ze starší
verze Microsoft Office, jejichž podpora není
v OpenOffice.org bezproblémová).
Občas by se mohlo zdát, že OpenOffice.
org jako novinky uvádí vlastnosti, které
konkurence již delší dobu má. Avšak jedná
se o alternativní program, nikoliv kopii,
která bude disponovat vším, co má „předobraz“. Na domácí použití se OpenOffice.
org hodí zdaleka nejlépe, ale najde využití
i na většině firemních stanic. Můžete ušetřit
za licence Microsoftu, neboť uživatelů, kteří
jsou závislí na zpětné kompatibilitě s Microsoft Office, postupně ubývá. OpenOffice.
org není a nikdy nebude „ofisem zdarma“
a právě tohle jej dělá zajímavým.
Často se setkáváme s názorem, proč používat OpenOffice.org, když Microsoft nabízí speciální levnou verzi pro domácí použití. Pokud
si projdete obsah tohoto balíčku, zjistíte, že
neobsahuje Microsoft Outlook, a tak je hlavní
výhoda pryč. Navíc je zde několik licenčních
omezení, které OpenOffice.org nemá (striktní
nekomerční používání). ❑
Článek byl vytvořen ve spolupráci
s portálem OpenOffice.cz, kde pravidelně
vycházejí srozumitelné návody pro české
a slovenské uživatele kancelářského
balíku OpenOffice.org.
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