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OPENOFFICE.ORG NEWSLETTER 
Číslo 01 – Vydání 07/2003 

OZNÁMENÍ 

Rané vývojářské uvolnění Skriptovacího rámce 0.3 
http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=724949&listName=announce 

OpenOffice.org pro Mac OS X (X11) 
http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=726897&listName=announce 
http://apple.slashdot.org/apple/03/06/23/2229252.shtml?tid=185 
http://www.macnn.com/news/15521 
http://www.osnews.com/story.php?news_id=3872 
http://www.pcworld.com/news/article/0,aid,111325,00.asp 

Německy: 
http://www.heise.de/newsticker/data/ola-23.06.03-002/ 

STAŽENÍ 
• Až dosud (28. červena 2003) si OpenOffice.org stáhlo více než 16 500 000 lidí: 
� Více než 4 000 000 stažení bylo znamenáno v březnu, květnu a červnu (do 28. červ-na 2003) 
� Více než 71 000 stažení OpenOffice.org pro Mac OS X bylo zaznamenáno po WWDC Applu 

Další detaily jsou k dispozici na http://stats.openoffice.org/. 

OCENĚNÍ A RECENZE 

Nejlepší softwarový produkt pro Linux  
(Best Linux Software Product Award) 
24. června 2003 Linux User And Developer Expo Birmingham (Velká Británie) 
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Recenze OpenOffice.org a srovnání s MS Wordem 
http://www.raycomm.com/techwhirl/magazine/technical/openofficewriter.html 

Hlasování uživatelů ZDNetu 
http://zdnet.com.com/3302-2064-10108484.html 

Recenze Download.com 
http://download.com.com/3302-2064_4-10196648.html 

Amazon 
Následující recenze hovoří o StarOffice, ale na OpenOffice.org jsou použitelné také: 
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B000066TPC/ref=cm_rev_sort/104-2368538-
1335901?show=-submittime&v=glance&vi=customer-
reviews&s=software&n=507846&Go.x=9&Go.y=11&Go=Go 
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/tg/stores/detail/-/software/B00006837Z/customer-
reviews/ref=sr_aps_software_1_1/ref=cm_cr_dp_2_1/202-0148770-2503020 
http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/stores/detail/-/software/3827207363/customer-
reviews/qid=1057620208/sr=2-1/ref=sr_aps_prod_1_1/ref=cm_cr_dp_2_1/302-4852368-1091221 

ÚSPĚCHY 

Další německá města se zajímají o Linux a OpenOffice.org 
Po rozhodnutí Mnichova o přechodu z platforem Microsoft na Linux a pravděpodobně SO/OOo – další velká města v Německu jako Wolfsburg (Volkswagen – VW), Helmstedt a Salz-gitter také uvažují o novém operačním systému a novém kancelářském balíku. 

Německy: 
http://www.newsclick.de/index.jsp/menuid/2043/include/64657461696c73756368652e6a7370
?filled=suche&begriff=linux&x=17&y=11 

Německý ministr vnitra a IBM podporují Linux 
Německý ministr vnitra (Schily) a IBM (Staudt) podporují Linux a open source software pro po-užití ve státní zprávě. Jako dobré příklady uvádějí města Mnichov a Schwaebisch Hall (Schwae-bisch Hall již na OpenOffice.org přešel a Mnichov buď na OpenOffice.org nebo na StarOffice přejde. 
http://www.nwfusion.com/news/2003/0625over500g.html 

Německý článek: 
http://www.computerwoche.de/index.cfm?pageid=254&artid=50206 
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Katastrální úřady v Bavorsku přecházejí na Linux 
Celkem: 
• 79 úřadů 
• 3 000 desktopových PC bude dodatečně převedeno na serverové systémy* 

Německý článek: 
http://www.heise.de/newsticker/data/ola-12.06.03-002/ 

Dvě britské městské správy pravděpodobně přecházejí na Linux 
Podle tohoto článku na britském ZDNetu, 
http://news.zdnet.co.uk/story/0,,t269-s2135726,00.html 
dvě britské městské správy, Newhamu a Nottinghamu, zkoumají proveditelnost přesunu 11 500 desktopů z Windows na Linux. Článek neříká, které desktopové aplikace budou použity, ale předpokládáme, že OpenOffice.org nebo StarOffice je nejpravděpodobnější volbou pro kan-celářský software. 

Linuxové desktopy v Newhamu a Nottinghamu 
Podle německého článku níže se města Newham a Nottingham zajímají o výše uvedený mnichov-ský příklad. Pravděpodobně také plánují přesun na Linux. 
http://www.heise.de/newsticker/data/ju-09.06.03-000/ 

„Dvakrát měř, jednou řež!“ vzkazují v souvislosti s Open Source průmyslové skupiny vládě  
 http://news.zdnet.co.uk/story/0,,t269-s2136285,00.html 

OpenOffice.org ve Francii 
Úspěchy (francouzsky) 
http://bureautiquelibre.org/ (francouzsky) 
Přechod na OOo na francouzském ministerstvu vnitra (pouze francouzsky): 
http://www.atica.pm.gouv.fr/pages/documents/fiche.php?id=1724&id_chapitre=7&id_theme=23&letype
=0# 

80 000 desktopů Gnome rozmístěno ve španělských školách v rámci tamější iniciativy 
http://www.desktoplinux.com/news/NS5160643271.html 

                                                 
* Zřejmě tedy na architekturu klient – server, kdy budou desktopová PC klienty serverů (pozn. překl.) 
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Řecko, rozšířeno 150 000  CD s řeckými OpenOffice.org 
http://newsvac.newsforge.com/newsvac/03/06/24/1554213.shtml?tid=52 

Open Source ve Skandinávii 
Vynikající převodní úspěchy byly zaznamenány i zde (Finsko & Norsko). 
Open Source zapouští kořeny ve Finsku 
http://www.theregister.co.uk/content/4/29587.html 

Norsko říká „Ne“ Microsoftu 
http://www.wired.com/news/antitrust/0,1551,53898,00.html 

Linux v Evropě 
http://www.theregister.co.uk/content/4/31207.html 

Ministerstvo obrany schvaluje open-source software 
http://www.computerworld.com/softwaretopics/os/story/0,10801,81875,00.html 

Aerolinie startují k letu s Linuxem 
» … CEO firmy Copernio Peter Berghammer říká, „Myslím, že dva roky odedneška budeme mu-set dělat uvolnění pro Linux, nikoliv pro Windows.“ … « 
» … Berghammer sám je dávným a dlouhodobým uživatelem platformy Mac který nedávno začal prozkoumávat Linux pro osobní využití. V současnosti experimentuje s různými Linuxovými distribucemi na svých vlastních počítačích a používá OpenOffice.org (včetně OOo pro Mac OS X Beta) pro část své vlastní práce. … « 
http://newsforge.com/newsforge/03/06/20/0132241.shtml?tid=3 

OpenOffice.org v Thajsku 
Podpora pro volný kancelářský balík roste 
http://search.bangkokpost.co.th/bkkpost/2003/feb2003/bp20030212/database/12feb2003_data53.html 

StarOffice v Austrálii 
Telstra vzbudila přechodem na StarOffice rozruch 
http://australianit.news.com.au/articles/0%2c7204%2c6192015%5E15306%5E%5Enbv%5E%2c00.ht
ml 
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Open Source v Jihoafrické republice 
» … 
OEM distribuce OpenOffice.org 
Druhý největší distributor v ZA (Sahara) nyní přikládá OOo 1.0.x ke všem jím sestaveným osob-ním počítačům. Napomohly tomu místní mediální společnosti produkující CD především pro počítačové časopisy. Tyto CD jsou kompilacemi různých open source a jiných volných aplika-cí. 
OSS – Oznámení jihoafrické vlády 
Do seznamu oznámení již bylo ministrem Fraser-Moleketim zasláno oznámení, že jihoafrický kabinet schválil vládní strategii OSS. Pro mnoho OSS projektů to je samozřejmě velice prospěšné a OOo zde může být dokonce prvním a největším výhercem. Dřívější příspěvky předávaly někte-ré detaily místních plánů překladů, ale toto oznámení se pojí přímo se sponzoringem transla-te.org.za vládou s cílem přeložit OpenOffice.org do jazyka Zulu, Sotho a Afrikánštiny. Mno-ho z Vás zřejmě neví, že Jihoafrická republika má 11 oficiálních jazyků a všechny jsou cílem pro případné překlady. 
Distribuční experiment OpenOffice.org 
Experiment v současnosti pracuje na produkci přibližně 1000 CD s OOo pro prodej za určitou cenu distributorům a překupníkům v Durbanu. Cílem je vytvořit co nejvíce sama sebe udržující produkci CD  s OOo která může být prováděna. V současnosti hledám prostředky pro rozšíření tohoto projektu. V této věci jsem se spojil s nadací Shuttleworth Foundation. 
Poodhalení konceptu open source v místní televizi 
Místní přední obchodní televizní magazín se naposledy věnoval části open source softwaru. Tento program, ačkoliv je ve svém obsahu omezený a opomíjí velkou část důležitých informací, pood-halil koncept open source softwaru širokému spektru obchodního diváctva. Přitom se zmiňoval o OOo a ukazoval domovskou stránku projektu OpenOffice.org, tedy poodhalil alespoň něco o nás. Mluvčí Microsoft v programu firmu málem poškodil protože nevěděl důležité informace a obecně přišel nepřipravený. Lekce k ponaučení: jestliže někam jdete s tím, že s Vámi bude ve-den rozhovor, znejte Váš projekt, produkt a trh. 
… « 

Merril Linch:  Linux šetří peníze 
» …Snograss řekl, že dalším cílem pro používání Linuxu by mohly být desktopy. … « 
http://news.com.com/2100-1016_3-1014287.html 

Tučňák na desktopu 
http://www.it-analysis.com/article.php?articleid=10955 
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OBCHODNÍ INFORMACE / KONKURENCE 

[Linuxový] trh se ve sféře desktopů také slibně probouzí 
s 15,5 procenty… (IDC) 
http://www.computerworld.com.au/index.php?id=2110919358&fp=16&fpid=0 

Další válka kancelářských balíků 
http://www.ecommercetimes.com/perl/story/21714.html 

Školy stále operují s prostředky ve prospěch Microsoft 
http://www.edp24.co.uk/content/News/story.asp?datetime=19+Jun+2003+05%3A15&tbrand=EDPOnli
ne&tCategory=NEWS&category=News&category=News&brand=EDPOnline&itemid=NOED18+Jun+2
003+23%3A47%3A43%3A797 

Bill Gates a Linux: Rozhovor UsaToday.com s Billem Gatesem 
http://www.usatoday.com/tech/news/2003-06-29-gates-linux_x.htm 

Microsoft zpříjemňuje svůj balík – zpráva australianIT.com 
Microsoft zpříjemňuje svůj balík (Argus Kidman, 24. června 2003) Microsoft připravuje uvolnění Office 2003 které se tváří jako nejsilnější konkurence na trhu kan-celářských balíků. Chytrý marketing a dominantní pozice Wordu a Excelu pomohl Microsoftu rokem 1990 eliminovat všechny jeho hlavní rivaly, Lotus a WordPerfect, a umožnil mu sklízet odměny za dominanci na trhu. 
Plné znění k dispozici na: 
http://www.australianit.com.au/articles/0,7204,6630880%5E24170%5E%5Enbv%5E24169%2D24169,
00.html 

SuSE zintenzivňuje strategii Linux Desktopu 
» … K Linux Desktopu je přiloženo množství nástrojů umožňujících správcům velkých systémů snadněji instalovat produkt, včetně nástroje AutoYast a KDE Desktop Sharing. Tyto nástroje umožňují správcům vzdáleně ovládat obrazovku mnoha síťových hostitelů na různých  hardwa-rových platformách. 
Do desktopu je také zabudováno rozhraní umožňující jednodušeji přistupovat k aplikačním ser-verům a mainframům pomocí klientů SAP, klienta Windows 2000 Terminal Client a terminálo-vých emulátorů IBM. Produkt také obsahuje ostatní poštovní klienty jako KMail, Evolution a Mozilla společně  s množstvím internetových prohlížečů, kalendářů a podpory pro výměnu dat pracující s osobními digitálními asistenty. 
SuSE také oznámila první hardwarovou certifikace pro Linux Desktop zahrnující IBM ThinkPa-dy A31 a T40 dodatečně k desktopovým systémům IBM NetVista. Produkt také splnil certifikaci Linux Standard Base (LSB) ověřující shodnost práce s řadou linuxových distribucí. … « 
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http://www.infoworld.com/article/03/06/08/HNsusedesktop_1.html 

KOffice 1.3 Beta 2 
http://www.osnews.com/story.php?news_id=3839 
http://dot.kde.org/1056044540/ 
http://www.macobserver.com/article/2003/06/19.6.shtml 

Zběžné anketa ve Švýcarsku 
27% z 856ti respondentů uvedlo, že používání Open Source Softwaru může pomoci omezit ná-kupy informačních technologií: 
http://www.infoweek.ch/tools/quickpoll/qp_result.cfm?QuestionID=117 
30% z 314ti respondentů uvedlo, že používají jiný kancelářský balík než MS Office: 
http://www.infoweek.ch/tools/quickpoll/qp_result.cfm?QuestionID=129 
7% z 314ti respondentů uvedlo, že používají nebo chtějí používat Linux výhradně na desktopo-vých systémech. 26% používá nebo chce používat Linux jak na systémech serverových, tak na systémech desktopových: 
http://www.infoweek.ch/tools/quickpoll/qp_result.cfm?QuestionID=135 

AKTIVITY (MÍSTNÍ I CELOSVĚTOVÉ) 

Lokalizační práce na OpenOffice.org 
Uvnitř  vývojového projektu OpenOffice.org existuje v současnosti více než 60 lokalizačních projektů aktivních po celém světě s více než 27 různými dnes dostupnými jazykovými sestaveními běžícími na různých operačních systémech a platformách (především na Windows a Linuxu). 
V projektu také prudce roste množství komunit v přirozeném jazyce státu či národa. Naposle-dy byly přidány projekty: 
• Thajština, http://th.openoffice.org/ 
• Hindština a http://hi.openoffice.org/ 
• Japonština http://ja.openoffice.org/index.html 

…k již existující devítce: 
1. Čeština http://cs.openoffice.org/ 
2. Dánština http://da.openoffice.org/index.html 
3. Němčina http://de.openoffice.org/index.html 
4. Španělština http://es.openoffice.org/index.html 
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5. Francouzština http://fr.openoffice.org/index.html 
6. Italština http://it.openoffice.org/index.html 
7. Brazilská Portugalština http://br-pt.openoffice.org/index.html 
8. Dánština http://nl.openoffice.org/index.html 

Komunita přirozeného jazyka je skupina vývojářů a obchodníků kteří spolupracují v určitém jazy-ce pomocí určitých stránek lokalizovaných do tohoto jazyka. Každá komunita má webové stránky, sadu mailing listů a projektů skrz něž řídí dialog nutný pro podporu vývoje a šíření OOo. 

UDÁLOSTI 

JavaOne 
Na JavaOne zorganizoval Erwin Tenhumberg zřízení stánku věnujícímu se StarOffice SDK. Mnoho vývojářů z vysoce profilovaných společností (včetně prodejců programového vybavení) přišlo a kladlo velice specifické dotazy jak by mohli ovládat StarOffice a OpenOffice.org z nebo uvnitř jejich aplikací v Javě. Mnoho vývojářů se zajímalo o použití OpenOffice.org jako převaděče dokumentů a jako dokumentový generátor nebo jako GUI komponenta vložená do aplikací AWT nebo Swingu. 
Navíc Jurgen Schmidt a Colm Smyth zorganizovali sezení o vývoji StarOffice/OpenOffice.org API které bylo dobře přijato a o OOo API vyvolalo větší zájem. Sezení navštívilo přibližně 150 vývojářů v Javě. Kvůli silnému zájmu o SDK nebyli Jurgen a Colm schopni v rámci jejich sezení odpovědět na všechny otázky. Proto během výstavních hodin poskytli ve stánku podporu typu „Zeptejte se ex-perta“. 

WWDC Applu (San Francisco, USA) 
http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=735386&listName=announce 

ŘEŠENÍ ZALOŽENÁ NA OPENOFFICE.ORG 

OpenPlenum 
Ačkoliv jsou stránky bohužel v němčině, víme, že společnost PROTEX COMPUTER vytvořila aplikaci založenou na OpenOffice.org nazývanou OpenPlenum. 
Jde o  systém zprávy dokumentů a workflow aplikaci zachycující procesy se kterými orgány vede-ní jako městské správy manipulují. 

Německy: 
http://www.protext.de/OpenPlenum/OpenPlenumstart_mit.htm 
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NEJNOVĚJŠÍ ÚKOLY SMĚŘOVÁNÍ OPENOFFICE.ORG 

Marketing 
• Tvorba demoskriptu 
• Tvorba standardní prezentace OpenOffice.org (OpenOffice.org Standard Presentation) 
• Tvorba měsíčních OpenOffice.org Newsletterů (běží) 

SDK 
• Aktualizace UNO Web Service Proxy na JWSDP 1.2 
• Vytvoření nových pěkných a užitečných příkladu(ů) pro UNO Web Service Proxy 

NEJNOVĚJŠÍ ZDROJE 

Německá studie k OpenOffice.org (pouze Německy) 
http://www.competence-
site.de/ebusiness.nsf/3c26e7f55f24138ac125691800380650/d34e71ea99d37abec1256d5000371bbc!
OpenDocument 

Mnichovská studie Microsoft vs. Linux/OpenOffice.org nyní online 
CELKEM: 
• Mnichov zveřejnil zkrácenou verzi studie kterou použil pro své nedávné rozhodnutí týka-jící se použití Linuxu na desktopech (14 688 kusů). 
• Bylo porovnáváno 5 řešení: 

o Windows XP + Office XP (XP/XP) 
o Windows XP + OpenOffice.org (XP/OSS) 
o Linux + OpenOffice.org (LX/OSS) 
o Linux + OpenOffice.org + VMWare (LX/OSS/VM) 
o Linux + OpenOffice.org + Terminal Server (LX/OSS/TS) 

• Nejlepším řešením co se týká přijatelné ceny včetně nákladů na školení a přechod byla va-rianta Windows XP a Office XP následovaná LX/OSS/VM. 
• Po aplikaci měřítek kvality a strategických faktorů jako závislost na Microsoftu, byl nejlep-ším řešením Linux plus OpenOffice.org a VMWare následovaný čistým řešením Micro-softu. 
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• PDF soubor se studií (Německy): 
http://www.muenchen.de/aktuell/clientstudie_kurz.pdf 

Práce Fredericka Labbea (francouzsky) 
Memoire Ingenieur CNAM (121 stran) – formát PDF (2,6 MB) (2089) – formát OpenOffice.org (1,6 MB) (407) 
Komentář Paula Millera: „Vynikající studie přechodu z Office 97 na OpenOffice.org v nemocnici rozmístěné ve dvou destinacích s několika tisíci stroji které mají být vyměněny protože cena & kompatibilita mezi novějšími/staršími počítači končí. Office 97 již totiž nemohou být legálně zakoupeny. Použi-tí OpenOffice.org ušetří 40% nákladů na migraci na Office XP první rok a 50% nákladů druhý rok. 
Práce je ve francouzštině, ale je tak dobře napsaná, že jsem byl schopen rozluštit to podstatné i pomocí Babelfishe*. …“ 

KONTAKTNÍ INFORMACE (TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO NEWSLETTERU) 

Autorský tým 
newsletter@marketing.openoffice.org 
 nebo 
erwin.tehumberg@sun.com 

Překlad 
dev@cs.openoffice.org 
 nebo 
martinkozak@email.cz 
 
 
 

                                                 
* Překladatelská služba portálu a vyhledavače Altavista – http://babelfish.altavista.com/ (pozn. překl.) 

Translation © Martin Kozák 2003  


