
Belgeleriniz, 
hesap tablolarınız 
ve sunumlarınız 
için Özgür Yazılım 
ofis paketi

SON KULLANICILAR

● LibreOffice, ofis verimliliği için 
lider Özgür Yazılımdır

● LibreOffice; Windows, Mac OS ve 
Linux üzerinde çalışır ve mevcut 
belgelerinizin tümünü asıl 
biçimleri ile açıp kaydedebilir

● ISO standartlarıyla uyumludur

● Hemen www.libreoffice.org.tr 
adresinden indirip 10 dakika 
içinde ilk belgeniz üzerinde 
çalışmaya başlayabilirsiniz

● BUGÜN VE HER ZAMAN ÖZGÜR!

Writer
kelime işlem

Calc
hesap tablosu

Impress
sunum
Draw
vektörel çizim

Base
veri tabanı

» MS Office ile uyumlu
» Açık standartları destekler
» Kullanımı ve paylaşımı 
ücretsizdir



Writer çağdaş ve tam özellikli bir 
kelime işlemcide ihtiyaç duyacağınız 
tüm özelliklere sahiptir. Basit bir bilgi 
notu için kullanılabilecek kadar sade 
ve içerik, diyagram ve indekslerle dolu 
tam bir kitap oluşturacak kadar 
güçlüdür. 

Calc her zaman ihtiyaç duyduğunuz 
hesap tablosu programıdır. 
Sezgiseldir, yeni kullanıcılar için kolay 
öğrenilebilirdir, güçlüdür ve 
profesyonel hesaplayıcılar ve veri 
madencileri için zengin özellik ve 
işlevlere sahiptir.

Impress, 2B veya 3B küçük resimlerle, 
geçiş tarzlarıyla, özel efektlerle, 
yüksek-etkili çizim araçlarıyla ve 
animasyonlarla güzelleştirilebilen 
çoklu ortam sunumları oluşturmak 
için kullanılan profesyonel bir 
programdır.

Draw hızlı bir taslaktan karmaşık bir 
plana kadar her şeyi çizmenize olanak 
tanıyarak size grafik ve diyagramlar 
yoluyla iletişim kurma gücü verir. 
300cm×300cm en yüksek sayfa 
boyutuyla, teknik çizim ve posterler 
için harika bir pakettir.

Base çoğu kullanıcının ihtiyaçlarını 
karşılamak için tasarlanmış ve 
ayrıca çoğu kurumsal sınıf veri 
tabanına bir önyüz olarak 
kullanılabilen bir masaüstü veri 
tabanıdır.

Math, LibreOffice'in formül 
düzenleyicisidir ve hesap tabloları, 
metin belgeleri, sunumlar ve 
çizimler gibi ögelere matematiksel 
ve bilimsel formüller eklemek için 
kullanılabilir.

Chart, çubuk grafiği, pasta grafiği 
ve diğer veri gösterimlerini 
oluşturmanızı sağlayan, Calc ve 
Impress’e bütünleştirilmiş bir iş 
grafiği bileşenidir.

LibreOffice açık, belgelendirilmiş 
ve tamamen betiklenebilir bir API 
ile birlikte gelmektedir. LibreOffice 
yöneticiler ve geliştiriciler için 
BASIC, Python ve PHP gibi çeşitli 
betik dillerini desteklemektedir.
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