OpenOffice.org 3: Padesát milionů k úspěchu
Uživatelé a vývojáři kancelářského balíku OpenOffice.org z celého světa
oslavují velký úspěch: z oficiálních stránek www.openoffice.org bylo
staženo více než 50 milionů kopií OpenOffice.org verze 3.
Program byl ve verzi 3 vydán 13. října 2008 a zájem o něj neztrácí na intenzitě.
Uživatelé získají jeho stažením aplikaci Writer pro práci s texty, aplikaci Calc pro
pro vytváření tabulek, výpočtů a grafů, nástroj Impress pro vytváření prezentací,
vektorový editor Draw, editor matematických a jiných vzorců Math a aplikaci pro
práci s databázemi a sestavami Base. Kancelářský balík OpenOffice.org má české
rozhraní a nápovědu.
Balík lze získat zdarma a legálně stažením z internetu, na CD nebo DVD v
časopisech, zkopírováním od přátel, kolegů či ve škole, v knihovně apod. Centrem
podpory pro české a slovenské uživatele je portál www.OpenOffice.cz, kde
pravidelně vycházejí srozumitelné návody, novinky a případové studie, součástí je
také aktivní uživatelské fórum a wiki stránky s návody.
Aktuální verze 3.0.1 bude 9. dubna 2009 nahrazena verzí 3.1, která přináší mnoho
dalších novinek, namátkou lepší práci se šablonami (včetně nového portálu),
zdokonalení poznámkového aparátu, efektivnější vykreslování objektů a další.

O portálu OpenOffice.cz
Portál OpenOffice.cz nabízí ke stažení aktuální českou a
slovenskou verzi OpenOffice.org pro mnoho operačních systémů.
Pravidelně zde vycházejí praktické návody pro každodenní využití programů v
kanceláři, ve škole či doma. Důležitou součástí jsou také zkušenosti uživatelů, kteří
OpenOffice.org používají ve své firmě či organizaci. Portál provozuje společnost
QCM, s.r.o, specialista na Linux a internet. Mezi další provozované portály patří
LinuxEXPRES.cz a MandrivaLinux.cz.
V případě zájmu o další informace mne, prosím, kontaktujte.
Vlastimil Ott, šéfredaktor portálu OpenOffice.cz
redakce@openoffice.cz, http://www.openoffice.cz
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Poznámka pro editora
Do počtů stažení nejsou zahrnuty národní portály jako např. OpenOffice.cz, zdroje
linuxových distribucí a další způsoby šíření, takže uvedené číslo je podhodnocené –
jedná se pouze o počet přístupů na hlavní stránky OpenOffice.org, kterou navštěvují
převážně uživatelé Windows. Z tohoto čísla nelze vyvozovat počty uživatelů balíku
ani poměry mezi operačními systémy.
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