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OPENOFFICE.ORG NEWSLETTER 
Číslo 02 – Vydání 08/2003 

OZNÁMENÍ 

OpenOffice.org 1.1 RC (14. července 2003) 
http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=750723&listName=announce 
http://www.businessweek.com/technology/cnet/stories/1025908.htm 
http://news.com.com/2100-1046_3-1025908.html 

OpenGroupware.org: SKYRIX UVOLNIL SVŮJ GROUPWAROVÝ 
SERVER JAKO OPEN SOURCE 
http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=746582&listName=announce 
http://www.eweek.com/article2/0,3959,1190359,00.asp 
http://asia.cnet.com/newstech/systems/0,39001153,39140727,00.htm 
http://www.businessweek.com/technology/cnet/stories/1024994.htm 
http://www.pcpro.co.uk/news/news_story.php?id=44496 
http://www.smh.com.au/articles/2003/07/11/1057783326188.html 

STATISTIKY 
• Až dosud bylo zaznamenáno více než 17 500 000 stažení (19. července 2003) 
• V mailing listech projektu OpenOffice.org je v současnosti zapsáno více než 12 700 jedineč-ných adres (19. července 2003) 
• 267 fyzických osob a společností podepsalo JCA a jsou tedy buď již přispívající, nebo o při-spívání uvažují (19. července 2003) 
• Z 896ti lidí zúčastněných v průzkumu vývojářů OOo 16% uvedlo, že pracují pro nezávislého prodejce programového vybavení, 8% je zaměstnáno jako systémoví integrátoři, 9% pracuje pro společnosti se 100 až 999 zaměstnanci a dalších 9% pracuje pro společnosti s více než 1000 zaměstnanci. 
• Z celkového počtu 208 373ti uživatelů kteří vyplnili anglický průzkumový formulář: 
� 42,45% (88 469) používá POUZE Windows 

(nebo více verzí systému Windows) 
� 11,46% (23 890) používá POUZE Linux 

(nebo více verzí systému Linux) 
� 35,5% (71 906) používá kombinaci Windows a Linuxu, ale žádný jiný operační systém 
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• Odpovědí respondentů průzkumu mezi uživateli OpenOffice.org: 
(Průzkum pokrývá pouze uživatele OOo. Nezobrazuje proto tedy současný podíl balíku OOo na trhu.) 

Oblast Odpovědí Odpovědí 
v procentech 

Odpovědí 
na 1 milion 
obyvatel 

USA 40 428 18,02% 148 
Německo 23773 10,60% 290 
Francie 9 662 4,31% 164 

Velká Británie 8 785 3,92% 149 
Itálie 7 423 3,31% 130 

Brazílie 6 895 3,07% 40 
Kanada 6 024 2,69% 194 
Polsko 5 498 2,45% 141 

Nizozemí 4 917 2,19% 307 
Španělsko 4 809 2,14% 123 
Japonsko 4 601 2,05% 37 
Austrálie 3 575 1,59% 188 
Švýcarsko 2 672 1,19% 382 

Belgie 2 396 1,07% 240 
Finsko 2 360 1,05% 472 
Čína 2 107 0,94% 2 

Dánsko 2 103 0,94% 421 
Česká republika 1 936 0,86% 194 

Švédsko 1 863 0,83% 207 
Ostatní 82 494 36,87% N/A 
Celkem 224 320 100,00% N/A 

Další statistická data viz na: 
• http://stats.openoffice.org/ 
• http://oosurvey.gratismania.ro/results/index.php 
• http://oosurvey.gratismania.ro/developer/results.php 
• http://www.openoffice.org/copyright/copyrightapproved.html 
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OCENĚNÍ A RECENZE 

Cena editorů serveru Linux Journal 2003 
(Linux Journal Editors' Choice Awards 2003) 

Nejlepší desktopový software: OpenOffice.org 
http://linuxjournal.com/article.php?sid=6995 

Cena „Product Excellence“ výstavy LinuxWord v San Franciscu 
(LinuxWorld San Francisco Product Excellence Awards) 
OpenOffice.org i StarOffice byly finalisty v různých kategoriích, ale v žádné z nich bohužel ne-zvítězily: 

NEJPRODUKTIVNĚJŠÍ aplikace (BEST Productivity Application) StarOffice 
NEJLEPŠÍ open source projekt (BEST Open Source Project) OpenOffice.org 
NEJLEPŠÍ vývojový nástroj (BEST Development Tool) OpenOffice.org SDK 
NEJLEPŠÍ kancelářské řešení (BEST Front office Solution) StarOffice 

Recenze OpenOffice.org 1.1 RC2 
» … Díváme se na plnobarevný dokument PDF Adobe Acrobatu vytvořený z jedné ze šablon PowerPointu ze stránek Microsoft Office Template Gallery. K otevření a úpravě šablony ani k vytvoření PDF, jsme přitom nepoužili Microsoft Office za 399 dolarů. (I přes popularitu PDF ani dnešní Office XP, ani příští Office 2003 neumí ukládat nebo exportovat soubory Acroba-tu). Využili jsme totiž poslední uvolnění s produkty Microsoftu kompatibilního, multiplatformního, open-source kancelářského balíku OpenOffice.org. Zaplatili jsme celých 0 dolarů a … « 
http://www.winplanet.com/winplanet/reviews/4940/1/ 

Technologická recenze Kenta Callisona: Open Office v1.0 
» … Ať už jste stejného názoru, či nikoliv a máte-li už dost pokusů udržet krok s aktualizacemi programů Microsoftu, máte konečně opravdovou volbu. OpenOffice čte, zapisuje a upravuje všechny formáty Microsoft Office. Vykazuje se běžným, ačkoliv nezáživným rozhraním které většina uživatelů rychle pochopí. Nejlepší ze všeho ovšem je, že je tento software zdarma. Jestli-že jste podnikatel zápasící s cenami softwaru společnosti Microsoft, budete OpenOffice pří-mo zbožňovat … « 
http://www.chattanoogan.com/articles/article_39201.asp 
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Je hegemonii Microsoftu konec? 
» … Přemýšlel jsem, co se mi kromě možnosti bezplatného stažení na OpenOffice líbí. Myslím že je to pocit svobody volby kterou mi dávají. … 
Ale nyní mám velmi dobrou alternativu a domnívám se, že jakmile lidé z OpenOffice.org uvolní v druhé polovině příštího roku Aqua verzi OpenOffice, na dlouho se stanou mým jediným stan-dardním kancelářským balíkem a pracovním nástrojem. 
S OpenOffice jako mým standardním kancelářským balíkem jsem začal prozkoumávat také mno-ho dalších open-source programů k jejich doplnění … « 
http://computerworld.com.my/pcwmy.nsf/unidlookup/36FD4A2DDB7EFE9448256D7B00137FD1?Ope
nDocument 

ÚSPĚCHY 

Francie 
Článek začíná výkladem dalších šrámů na brnění Microsoftu jakými je například japonská vláda hledající a umisťující Linux v japonské státní správě pro kterou pracuje 800 000 pracovníků. Ná-sleduje zpráva, že Mnichov přešel na Linuxové řešení i přesto, že se ho Steve Ballmer pokoušel přesvědčit o opaku. 
Linux a open source projekty se ukazují mít fenomenální celosvětový úspěch a to zvláště ve ve-řejném sektoru a státní správě a to i přesto, že se jejich existence spoléhá na individuální přispěva-tele. Jedním ze základních důvodů jejich úspěchu je finanční výhodnost používání „volného softwaru“, zvláště za současného ekonomického ovzduší. 
Urychlení vývoje ve světe open source softwaru se ve Francii projevilo od roku 2000 obrovským růstem – ministerstvo kultury převedlo 400 svých serverů na Linux a zanedlouho jej následovalo i ministerstvo financí. 
I přes smrtelný stisk Microsoftu s 9ti z 10ti PC vybavenými Windows a s Office na většině z nich, takové příklady jako Mnichov kde bylo 14 000 desktopů převedeno na Linux ukazují, že strach z volného softwaru byl rozptýlen. V nemocnici města Avranches-Granville v Normandii (Francie) bylo 400 desktopů převedeno na volný kancelářský balík OpenOffice*. 
http://www.liberation.fr/page.php?Article=126087 
Třináctistránkový článek níže hovoří o Linuxu, systému který pracuje, majícím šanci stát se první volbou pro mnoho společností, škol a správ nejrůznějšího druhu ve Francii. Článek zahrnuje mnoho rozhovorů s lidmi kteří přešli na Linux ale také na OOo: se zástupcem vysoké školy** na které byl rozmístěn na 400 desktopech, soukromé společnosti Ataiire a také cestovní kanceláře Nuances du Monde. 
http://www.vnunet.fr/pce/editpce/pcesom133.htm 

                                                 
* Doslova „ … the free clone office suite to MS.“  (pozn. překl.) 
** Či přesněji řečeno na „College“ (pozn. překl.) 
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Jihoafrická republika (a jižní Afrika) 
Překlad OpenOffice.org 
Serverem translate.org.za byl zahájen překlad OpenOffice.org do několika jazyků Jihoafrické re-publiky. K dnešnímu datu dosáhl následujících milníků: 
• Úspěšně přeložené OpenOffice.org 1.0.x do jazyka Zulu a téměř kompletní překlad Ope-nOffice.org 1.1 RC2. (Balení překladů je stále v procesu.) 
• Přizpůsobené skripty PO (přenositelných objektů – Portable Objects) a souborů CSV (hodnot oddělených čárkou – Comma Separated Values) umožňující jednodušší pře-klad OpenOffice.org. 

Navíc pracuje translate.org.za na vývoji překladatelského portálu který umožní komukoliv pomoci s překladem OpenOffice.org, Mozilly a dalších open-source projektů. 
Portál OpenOffice.org.za 
Spuštění jihoafrického portálu OpenOffice.org bude synchronizováno s finálním uvolněním OpenOffice.org 1.1. Cílem portálu je poskytnout místní zpravodajství a zdroje existujícím i potencionálním uživatelům, konzultantům a distributorům v Jihoafrické republice a jižní Afri-ce obecně. 
Jihoafrický distribuční software 
Jihoafrický trh má odlišné potřeby od mnoha mezinárodních trhů. Nakonec proto jihoafrický marketingový tým vyvinul a lokalizoval distribuční program. Jeho cílem je podpořit peer-to-peer šíření OpenOffice.org pomocí veřejné databáze jedinců, společností a organizací které jsou ochotné pomoci s šířením OpenOffice.org na komerční nebo neziskové bázi. Tato databáze bude zpřístupňována portálem OpenOffice.org.za. 
Sahara Computers šíří OpenOffice.org 
Sahara Computers (www.sahara.co.za), druhý největší distributor PC v Jihoafrické republice, za-hájil dodávání OpenOffice.org 1.0.x se všemi jím distribuovanými značkovými produkty. Dosa-žení tohoto milníku pomohl Chris Mostert z Replay (www.replay.co.za), který prodal balíky softwaru místním výrobám. 

Indie 
Open source software přichází do škol 
» … Curriculum je založeno na operačním systému Linux a pro výuku využívá OpenOffice.org. … « 
http://newstodaynet.com/31jul/ev1.htm 

Austrálie 
Vic Greens stanovil úplný přechod na Linux na konec roku 
» … Doufáme, že povzbudíme naše členy k používání open source softwaru informováním po-mocí článků v našem newsletteru a poskytnutím instalačních disků s OpenOffice.org pro plat-formy Mac a PC. OpenOffice.org jsme vybrali pro užívání v našich kancelářích. … « 
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USA 
Linuxový přístup ve státní a místní správě, Část V 
http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=7008&mode=thread&order=0 

Wal-Mart nabízí PC se SuSE 
» … Wall-Mart nyní nabízí navíc k PC bez operačních systémů, PC s Lycorisy a PC s Lindows i PC se SuSE. 
… 
Zahrnutý software je typické linuxové sestavení včetně balíku OpenOffice.org a různých interne-tových prohlížečů. … « 
http://www.geek.com/news/geeknews/2003Jul/gee20030716020836.htm 
http://www.businessweek.com/technology/cnet/stories/1025780.htm 
http://zdnet.com.com/2100-1103_2-1025780.html 
http://www.businesswire.com/cgi-
bin/cb_headline.cgi?&story_file=bw.071503/231965075&directory=/google&header_file=header.htm&f
ooter_file= 

Trinidad 
Karibik se dozvídá o volném a otevřeném softwaru 
» … „To znamená, že je ten program opravdu zdarma? Nemusíme za něj platit?“ je otázka kterou jsem ohledně OpenOffice.org slyšel již od několika rozpočtových pozorovatelů různých minister-stev poté, co je viděli v akci. Také na ně udělala silný dojem myšlenka vývojových nástrojů které nic nestojí; když se rozhodovali rozjet vlastní vývoj v prostředí Windows, byl pro ně jejich nákup finančně značně problematický. … « 
http://newsforge.com/article.pl?sid=03/06/30/1416250&mode=thread&tid=19 

OBCHODNÍ INFORMACE / KONKURENCE 

Výzkum společnosti Jupiter 
Podle výzkumu společnosti Jupiter, je OpenOffice.org rozmístěno na 6ti% SMB s dalšími 3% plánovanými rozmístěními v příštím fiskálním roce. 
http://www.idg.net/ic_1326566_9698_1-5060.html 

Organizace amerických států (Organization of  American States) 
a Microsoft se připojili k propagaci e-govermentu 
v Karibiku a Latinské Americe 
Q&A: Vedení Interamerické agentury pro spolupráci a vývoj (Inter-American Agency for Coope-ration and Development) a Microsoftu Latinské Ameriky jednají o nové dohodě vztahující se na 9 milionů dolarů určené k přinesení technologií e-govermentu latinskoamerickým a karibským občanům. 
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http://www.microsoft.com/presspass/features/2003/jul03/07-30oas.asp 

Jako obranu proti Linuxu Microsoft převádí pro potřeby státní 
správy kód svých produktů do Open Source  
» … Nabídka Microsoftu je reakcí na fakt, že se Linux stává hrozbou. Bill Claybrook, ředitel vý-zkumu v Aberdeen Group, pro NewsFactor řekl: „Microsoft nenásleduje Linux, jen mění svou strategii tak aby se s Linuxem srovnal. Nyní se totiž cítí pod tlakem.“ … « 
http://www.microsoft.com/presspass/features/2003/jul03/07-30oas.asp 

KSpread (KDE) přejde na formát OpenOffice.org Calc 
» … Během konference LinuxTag 2003 se hackeři KOffice* měli příležitost setkat a pohovořit si o současném stavu KSpreadu stejně jako o budoucím směřování projektu. Plány zahrnují export-ní filtr pro Excel i přechod na formát OpenOffice.org Calc – z diskuze vzešel úplný vývojový plán KSpreadu (KSpread Development Roadmap). 
http://dot.kde.org/1059107636/ 

Nový muž Microsoftu 
http://www.microsoft-watch.com/article2/0,4248,1207677,00.asp 

Microsoft nabízí uživatelům Office přechod na verzi Proffesional 
Jakmile Microsoft Corp. uvolní Office 2003, dá některým uživatelům Office Standard Edition právo k nákupu Office Proffesional Edition bez jakýchkoliv mimořádných poplatků a poskytne jim tzv. „step-up licenci“ umožňující aktualizovat na plný balík Office Proffesional, uvedla spo-lečnost. 
http://www.infoworld.com/article/03/08/04/HNofficejump_1.html 

Formát PDF přechází na XML 
» … Adobe nicméně není jedinou firmou či organizací pracující na integraci PDF a XML. Open-source projekt OpenOffice.org vyvíjející kancelářský balík konkurující kanceláři Office společnos-ti Microsoft, uvolnil OpenOffice.org 1.1 Release Candidate 1 což znamená, že verze 1.1 balíku je uzavřena k finálnímu uvolnění. Jak již bylo dříve uvedeno serverem internetnews.com, OpenOffi-ce.org 1.1 přináší připravenost k exportu nativních XML dokumentů balíku do PDF. Verze RC1 navíc zvýšila jak podporu exportu do PDF, tak podporu odesílání PDF dokumentů elektronickou poštou. Podporován je také export do formátů Macromedia Flash, DocBook a souborových formátů PDA. … « 
http://www.internetnews.com/dev-news/article.php/2235261 

                                                 
* Hackeři v původním slova smyslu, tedy jako odborníci, nikoliv jako internetoví průnikáři (pozn. překl.) 
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Zahájení prodeje Linuxu na australských desktopech se opožďuje 
» … PC s Linuxem budou americkým spotřebitelům k dispozici od Wal-Martu, na Novém Zélan-dě od Dicka Smithe, ale low-endovým kupujícím v Austrálii je nabízeno pouze několik málo open source voleb. … 
Hewlett-Packard který minulý týden oznámil, že by rád zahájil prodej PC cílený na SME s instalo-vaným Mandrake Linuxem, uvedl, že na tomto modelu volbu Linuxu propagovat nebude. … « 
http://australianit.news.com.au/articles/0,7204,6715754%5E15306%5E%5Enbv%5E,00.html 

Oracle se spojil se Sunem aby snáze vyrovnal 
dominanci Microsoftu 
» … Mimo jiné tyto společnosti uvádí, že spojení jejich individuálních přínosů může stlačit ceny rozmísťování softwaru pro spolupráci v reálném čase. Společnosti Sun Microsystems (Na-sdaq: SUNW) a Oracle (Nasdaq: ORCL) oznámili, že plánují spolupracovat na pokrytí světa pod-porou pro jejich alternativy k převažujícímu kancelářskému balíku Office společnosti Microsoft. … « 
http://www.ecommercetimes.com/perl/story/31200.html 
http://www.internetwk.com/breakingNews/showArticle.jhtml?articleID=12803250 

Linuxové desktopy nejsou dostatečně dobře dostačující 
k informační práci 
» … „Chceme spolehlivé partnery a zákazníky rozumějící hodnotě, nikoliv ceně softwaru.“ ře-kl Raikes. Řekl také, že rozmístění StarOffice nebo OpenOffice.org může být dramaticky dražší než rozmístění Office 2003. … « 
http://www.internetwk.com/breakingNews/showArticle.jhtml?articleID=12803252 

Novell kupuje Ximian 
Jednou z hlavních částí obchodu je Ximian Desktop 2, linuxové desktopové prostředí integrující balík linuxových aplikací schopných podporovat souborové formáty a sítě Windows. 
http://www.computerworld.com/softwaretopics/os/linux/story/0,10801,83716,00.html 

RealNetworks a Helix Community budují open-source přehrávač 
multimédií pro Linux, Solarix a Unix 
„Jako důležitý přispěvatel ke dvěma největším světovým open source projektům – OpenOffice.org a GNOME – si je Sun dobře vědom síly hnutí open source na desktopech,“ řekl Curt Sasaki, vice-prezident divize Desktopových řešení (Desktop Solutions) společnosti Sun Microsystems. „Těší nás vidět společnost s dovednostmi a odbornými znalostmi RealNetworks zvyšovat tuto sílu řízením vývoje Helix Playeru jako vedoucího open-source přehrávače multimédií pro Linux a Operační systém Solaris™. “ 
http://www.stockworld.de/msg/569972.html 
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Sun se připojil k OSDN: Upevnil své vazby na komunitu Open 
Source a na řízení otevřených standardů 
http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=SVBIZINK3.story&STORY=/www/story/08-05-
2003/0001995613&EDATE=TUE+Aug+05+2003,+12:00+PM 

Sun označil linuxový desktop jako připravený pro nástup 
Na LinuxWordu představila společnost Sun také další verzi StarOffice – jejího vítěze mezi kance-lářskými balíky. StarOffice jsou klíčovou komponentou projektu „Project Mad Hatter desktop“ * a jsou založeny na open source kódu pocházejícím z OpenOffice.org – populární open source komunity založené společností Sun v roce 2000. 
http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=SVBIZINK6.story&STORY=/www/story/08-05-
2003/0001995805&EDATE=TUE+Aug+05+2003,+04:31+PM 

AKTIVITY (MÍSTNÍ I CELOSVĚTOVÉ) 

OpenOffice.org [1.0.3.1] portovány na SGI IRIX 
http://www.osnews.com/story.php?news_id=3993 

4 nové projekty v přirozeném jazyce 
K rychle rostoucímu počtu projektů v přirozeném jazyce na OpenOffice.org, se připojila Řečtina, Slovinština, Laosština a Vietnamština. 
http://native-lang.openoffice.org/ 

UDÁLOSTI 

OSCON 2003, Portland, USA 
» … OpenOffice.org udržovalo navíc ke své vlastní prezentaci velkou aktivitu i na stánku Sunu umístěném na předním místě. Děkujeme Fillipu „Flipovi“ Russellovi, že jsme mohli rozšířit tisíce našich CD-ROM. Obě prezentace jsem prošel. … « 

LinuxTag 2003, Karlsruhe, Německo 
Poslední čtyři dny přitáhly na výstavu LinuxTag přibližně 20 000 návštěvníků. Členové německé komunity OOo tu odpovídali na otázky týkající se kontroly pravopisu, databázové integrace, té-
                                                 
* Doslovný překlad by zněl „Projekt desktopu šíleného kloboučníka“ což se mi zdá poněkud absurdní. (pozn. překl.) 
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mat týkajících se přechodu na OOo jakými jsou makra, dostupné knihy a literatura, programování pomocí API a porty na operační systémy. 
Několik společností předvedlo řešení založená na OpenOffice.org. Společnost tarent GmbH uká-zala tarent Contact a tarent Finder poskytující kompletní správu adres pomocí OpenOffice.org. Německý vydavatel Handel und Technik Verlag představil „eDOKument – inter@aktiv“ — řeše-ní umožňující vytvářet z dokumentů OpenOffice.org elektronické knihy. Wayona.org předvedla jak realizovat správu obsahu (content managment) pomocí OpenOffice.org a Apache Cocoon. YellowTab chce přinést OpenOffice.org i na platformu BeOS a prý již zahájil portovací práce. 

Německá reportáž: 
http://de.openoffice.org/veranstaltungen/linuxtag_2003.html 

LinuxWord, San Francisco, USA Zdálo se, že tento rok není LinuxWord Expo tak velkým podnikem jako v roce minulém. Zvláš-tě to vypadalo, že tu bylo méně odborníků a naopak více „kravatníků“. LWE SF tak byl ve srov-nání s dřívějšími předváděčkami celkem nezáživný. Měli jsme nicméně výbornou možnost popovídat si s koncovými uživateli, IT manažery, zástupci maloobchodních prodejců softwa-ru a hardwaru i se zástupci médií. 
Jako dobrovolníci nás ve stánku OpenOffice.org a Sunu zastupovali Whil Hentzen, Ryan Singer, Josh Berkus, Christian Einfeldt a Louis Suarez-Potts. Celkem jsme rozdali 3 500 CD s OpenOffice.org. Většina z nich (téměř 3 400) byla rozdána hned první den. 
Následující obrázky ukazují tři z nás (Willa, Joshe a Ryana): 
http://www.openoffice.org/project/www/issues/showattachment.cgi?attach_id=8293 

ŘEŠENÍ ZALOŽENÁ NA OPENOFFICE.ORG 

OpenSHORE 
OpenSHORE je hypertextový sklad založený na XML s volně definovatelným meta modelem nesoucím data o a popisovaný jednotlivými dokumenty. Akronym SHORE znamená Seman-tic Hypertext Object Repository, tedy významový hypertextový objektový sklad. 
Sada exportních filtrů OpenSHORE pro OpenOffice (OpenSHORE OpenOffice Export Filter) poskytuje instalovatelné filtry k převodu dokumentů OpenOffice.org na dokumenty OpenSHO-RE, které mohou být přímo importovány do instance OpenSHORE serveru. Filtry jsou poskyto-vány jako balíček filtrů OpenOffice.org. Tento balíček si může velmi jednoduše nainstalovat každý uživatel OpenOffice.org pomocí dialogu OpenOffice. Nevyžaduje žádné další nastavování. 
http://sourceforge.net/projects/openshore/ 
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NEJNOVĚJŠÍ ÚKOLY SMĚŘOVÁNÍ OPENOFFICE.ORG 

Klient pro groupware GLOW 
http://groupware.openoffice.org/glow/dev/opentasks.html 

Další úkoly 
http://website.openoffice.org/developer/todo.html 
Všechny úkoly jsou označeny jako TASK s klíčovým slovem „needhelp“. 
Pro přebrání nově přidaného úkolu kontaktujte prosím Erwina Tehumberga na adre-su erwin.tenhumberg@sun.com. 

NEJNOVĚJŠÍ ZDROJE 

Německá studie použitelnosti: Linux/KDE/OOo vs. Win XP 
Německá společnost Relevantive AG (Berlín) provedla s 80ti lidmi neobeznámenými s Linuxem/KDE ani s Windows XP studii použitelnosti těchto platforem. Pokusné osoby měly různé úkoly jako napsat malý textový dokument, vytvořit zprávu elektronické pošty, přesunout soubory, vypálit CD atd. 
Na Windows XP nepotřebovali účastníci testu ke splnění zadaných úkolů v průměru více než 41 minut, kdežto tytéž testy jim na Linuxu zabrali téměř 45 minut. 
http://www.infoworld.com/article/03/08/04/HNusabilitystudy_1.html 
http://zdnet.com.com/2100-1104_2-5060709.html 
http://www.linux-usability.de/download/linux_usability_report.pdf 

Vytváření povědomí o OpenOffice 
» … Jako instruktor a konsultant StarOffice a OpenOffice.org jsem slyšel asi všechny námitky, které mohou bázliví uživatelé Microsoft Office podat. Zde je pět z nich které uslyšíte pokud za-čnete mluvit o eventuální migraci na OOo a některé způsoby jak vysvětlit, proč jsou tyto námitky neopodstatněné. … « 
http://searchenterpriselinux.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid39_gci915065,00.html?Exclus
ive=True 

Stav desktopového Linuxu 
» … KDE a GNOME dosáhli takové úrovně zralosti kdy poskytují vítané zkušenosti koncovým uživatelům. Zpřístupňuje silné multiplatformní balíky programů včetně balíku s prohlížeči Mozil-la/Netscape a kancelářského balíku OpenOffice/StarOffice doplněné ostatními důležitými pro-duktivními aplikacemi … « 
http://www.osafoundation.org/desktop-linux-overview.pdf 
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OpenSector.org 
» Vítejte v OpenSector.org, kde se rozhodující producenti softwaru setkávají s lidmi, projekty a principy hnutí open source (OSS) aby přinesli výhody volného softwaru svým zákazníkům a kde mohou vývojáři a organizace hledat příležitosti a zastánce pro adopci jejich projektu. … «  
http://opensector.org/ 

Německé ministerstvo vnitra uvolnilo Průvodce migrací 
Německé ministerstvo vnitra uvolnilo průvodce softwarovou migrací mající za cíl pomoci společ-nostem a státní správě přejít ze starých platforem Microsoftu na novější nebo z Windows na Li-nux. Dokumenty se několikrát zmiňují i o StarOffice a OpenOffice.org. 

Německý PDF soubor: 
http://download.bund.de/mlf_v1_de.pdf 

Programátorův průvodce po StarOffice Basicu 6.0 
Programátorův průvodce po StarOffice Basicu 6.0 (StarOffice 6.0 Software Basic Programmer's Guide) poskytuje úvod do programování ve StarOffice Basicu 6.0 a naznačuje možnost progra-mování aplikací poskytovaných použitím StarOffice Basicu ve StarOffice. Abyste knihu mohli plnohodnotně využít, měli byste být obeznámeni i s jinými programovacími jazyky. Obsáhlé pří-klady poskytují pomoc pro rychlý vývoj Vašich vlastních aplikací. 
http://docs.sun.com/db/doc/817-1826-10 
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