TDF (The Document Foundation) objavlja izid LibreOffice 6.0: moč, enostavnost,
varnost in medopravilnost od namizja do oblaka
Berlin, 31. januar 2018 – TDF (The Document Foundation) objavlja izid pisarniškega paketa
LibreOffice 6.0, osrednje izdaje ob 7. obletnici izida prve različice LibreOffice z dramatično
izboljšanim pisarniškim paketom. Danes je LibreOffice mogočnejši, enostavnejši in varnejši,
ponuja pa izredno medopravilnost z dokumenti paketa Microsoft Office.
LibreOffice 6.0 je že na voljo za sisteme Windows, macOS in Linux ter za namestitev v
oblaku. Nova osrednja izdaja dodaja večje število pomembnih novih funkcij osrčju paketa in
posameznim njenim modulom (Writer, Calc in Impress/Draw), kar uporabnikom ponuja
najboljše v smislu osebne produktivnosti.
Najpomembnejše novosti LibreOffice 6.0 so povzete v kratkem videu na portalu YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=YHBve8v13VY.
Moč
Zloženka, zaenkrat še poskusna kompleksna orodna vrstica, je obogatena z dvema novima
inačicama: Polna vrstica s skupinami za programe Writer, Calc in Impress, ter Strnjena vrstica
v zavihkih za Writer. Predelano je pogovorno okno za posebne znake, dodani so nedavni in
priljubljeni znaki ter iskalno polje. Predelano je tudi pogovorno okno Prilagodi, ki je
modernejše in bolj intuitivno.
Programu Writer je dodan meni Obrazec, prek katerega je lažji dostop do ene najuporabnejših
– in pogosto neznanih – funkcionalnosti LibreOffice: zmožnost oblikovanja obrazcev in
izdelave s standardi skladnih obrazcev PDF. Orodno vrstico iskanja je obogatil spustni
seznam iskanja po vrstah predmetov, kar pohitri postopek. Dodan je nov privzeti slog tabel,
skupaj z novo zbirko slogov tabel, ki odraža evolucijo vizualnih trendov.
Izboljšana je funkcija spajanja dokumentov, zdaj je mogoče kot vir podatkov uporabiti
dokument programa ali datoteke XLSX.
V programu Calc so dodane s standardom ODF 1.2 usklajene funkcije SEARCHB, FINDB in
REPLACEB, ki izboljšujejo podporo zapisa v ISO-standardu. Tudi izbor obsega celic ali
izbrano skupino likov (slik) je zdaj mogoče izvoziti v zapisa PNG in JPG.
V programu Impress, je privzeta oblika prosojnice spremenjena na razmerje stranic 16:9, s
čimer so podprta razmerja novejših zaslonov in projektorjev. Posledica tega je dodanih 10
novih predlog za Impress ter nekaj posodobljenih starih predlog.
Enostavnost
Stara pomoč v obliki wikija je zamenjala nova spletna pomoč, njene atraktivne spletne strani
pa se izpisujejo tudi na mobilnih napravah. Pomoč za LibreOffice je v celoti posodobljena,
tako glede vsebine kot kode, načrtovane pa so še nadaljnje izboljšave v družini izdaj
LibreOffice 6.
Uporabniški slovarji zdaj podpirajo samodejno dodajanje pripon in sestavljanje. Gre za
splošno izboljšavo preverjanja črkovanja v LibreOffice, ki lahko pohitri delo uporabnikom
predvsem programa Writer. Preverjalnik črkovanja Hunspell namesto ročnega ravnanja z več
oblikami nove besede v jeziku z bogato morfologijo oz. členjenjem prepozna novo besedo s

priponami oz. tvorjenko, kar temelji na modelu »slovnično kot«.
Varnost
Dokumente ODF je mogoče podpisovati s ključi OpenPGP na vseh namiznih operacijskih
sistemih, pri čemer gre za poskusno podporo za šifriranje na osnovi OpenPGP. Če želite to
funkcionalnost omogočiti, morate namestiti določeno programje GPG na svoj operacijski
sistem.
Izboljšano je tudi določanje stopnje zaupnosti dokumentov, ki zdaj podpira več različnih
politik (ki se odslej izvozijo v datoteke OOXML). V programu Writer je zdaj označevanje in
podpisovanje podprto tudi na ravni odstavkov.
Medopravilnost
Medopravilnost OOXML je izboljšana na več področjih: uvoz slik SmartArt in uvoz/izvoz
kontrolnikov ActiveX, podpora vdelanih besedilnih dokumentov in preglednic, izvoz vdelanih
videoposnetkov v zapis PPTX, izvoz navzkrižnih sklicev v zapis DOCX, izvoz polj
MailMerge v zapis DOCX ter izboljšave filtra PPTX za preprečevanje izdelave okvarjenih
datotek.
Dodani so tudi novi filtri za izvoz dokumentov programa Writer v zapisu ePub in za uvoz
datotek Quark XPress, skupaj z izboljšavami filtra za uvoz zapisa EMF+ (angl. Enhanced
Metafile Format Plus), ki ga uporabljajo dokumenti paketa Microsoft Office. Nekaj izboljšav
je dodanih tudi v izvozni filter za ODF, z njimi pa je drugim bralnikom dokumentov ODF
enostavneje prikazovati vizualni del vsebine.
LibreOffice Online
LibreOffice Online je v svojem bistvu strežniška storitev, ki jo je potrebno namestiti in
prilagoditi z dodajanjem oblačne shrambe in potrdilom SSL. Kot tako jo lahko smatramo za
tehnologijo za oblačne storitve internetnih ponudnikov ali zasebni oblak podjetij in večjih
organizacij.
Nove funkcije, ki jih prinaša LibreOffice 6.0, ciljajo na usklajevanja delovanja namizne in
oblačne različice, še posebej tam, kjer uporabniki pričakujejo podobno vedenje. Dodana je
npr. funkcija Shrani kot, število vrstic, ki jih zmore obdelovati program Calc, je povečano na
pol milijona. Pogovorno okno Najdi in zamenjaj in podpora za preverjanje črkovanja so bili
dodani v module Writer, Calc in Impress.
Gradnje z najnovejšo kodo LibreOffice Online so na voljo kot slike Docker:
https://hub.docker.com/r/libreoffice/online/. Odzadnji dokument o spletnem LibreOffice
Online je na voljo na naslednji povezavi (v angl.):
https://nextcloud.documentfoundation.org/s/scDjtQPATAzpeyE
LibreOffice Viewer za Android
Prihajajoča izdaja LibreOffice Viewer za Android bo lahko ustvarila nove dokumente,
ponudila orodno vrstico na temelju zavihkov z možnostmi oblikovanja ter omogočila
dodajanje slik tako iz albuma kamere kot izmed datotek, shranjenih krajevno ali v oblaku. Ob
tem bo uporabniški vmesnik programa Calc izboljšan pri glavah stolpcev, Impress pa bo
ponudil način predstavitve. Izid je načrtovan v prvem četrtletju 2018.

Raba v večjih poslovnih okoljih
LibreOffice 6.0 je na skrajnem robu glede funkcionalnosti med odprto-kodnimi pisarniškimi
paketi in je kot tak namenjen tehnološkim navdušencem, zgodnjim preizkuševalcem in
zahtevnejšim uporabnikom.
Za kritična opravila, na katerih temelji poslovanje v organizacijah, TDF vzdržuje zrelejšo
družino izdaj 5.4 – zdaj pri različici 5.4.4 – ki bi jo morali vedno podpirati certificirani
strokovnjaki(seznam je na voljo tukaj: http://sl.libreoffice.org/po-pomoc/profesionalnapodpora/).
Več podjetij s predstavniki v Svetovalnem odboru TDF (http://www.documentfoundation.org/
governance/advisory-board/) ponuja različice dodane vrednosti z dolgoročno podporo ali
svetovalne storitve za migracije in šolanja, ki temeljijo na dobri praksi The Document
Foundation.
Pisarniški paket uporabljajo velike organizacije na vseh kontinentih. Seznam
najpomembnejših migracij, objavljenih v medijih, je na voljo na wikiju TDF:
https://wiki.documentfoundation.org/LibreOffice_Migrations (v angl.).
Dostopnost LibreOffice 6.0
LibreOffice 6.0 je že na voljo za prenos z naslednje povezave:
https://sl.libreoffice.org/prenosi/ Za namestitev na lastniških operacijskih sistemih potrebujete
najmanj različice Microsoft Windows 7 SP1 oz. Apple macOS X 10.9.
Uporabniki LibreOffice, zagovorniki prostega programja in člani skupnosti lahko podprejo
organizacijo The Document Foundation z donacijo na naslovu
https://donate.libreoffice.org/sl/
LibreOffice 6.0 je zgrajen s knjižnicami za pretvorbo med vrstami datotek projekta Document
Liberation (v angl.): https://www.documentliberation.org
Novinarska mapa
Novinarsko mapo s priloženimi dokumenti o ozadju in slikami visoke ločljivosti lahko
prenesete z naslova (v angl.): https://nextcloud.documentfoundation.org/s/0hAzrnp6ecLJwbe.

