
● LibreOffice, açık kaynak ofis 
verimliliği paketleri arasında lider 
konumdadır

● 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

● Şimdi ve her zaman özgürdür

Kurumsal 
kullanıcılar ve 
kamu kurumları 
için özgür ofis 
paketi
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KURUMLAR İÇİN

http://www.libreoffice.org.tr/


Writer (Kelime İşlem)

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. Writer, 
belgenizin mükemmel görünmesini 
sağlarken; siz de içeriğe odaklanabilirsiniz.

Calc (Hesap Tablosu)

Calc; kullanıcıyı ön plana alarak tasarlanmış 
bir hesap tablosu programıdır. Profesyonel 
veri madencileri ve sayısal çözümleyiciler 
ileri düzey işlevlerini takdir ederken, ilk kez 
kullananlar ise sezgisel ve öğrenmesi kolay 
bulmaktadır.

Impress (Sunum)

Impress; etkili çokluortam sunumları 
hazırlamak için güçlü ve kullanımı kolay bir 
araçtır. Hazırlanan sunumlar 2B ve 3B küçük 
resimler, geçiş biçemleri, özel efektler, 
yüksek etkili çizim araçları ve 
animasyonlarla zenginleştirilebilir. Ek 
olarak, sahnede fikirlerinizi dinleyicilere 
iletmenize yardımcı olur.

Draw (Vektörel Çizimler)

Draw; hızlı bir taslaktan karmaşık bir plana 
kadar her şeyi çizmenize olanak tanıyarak, 
size grafikler ve diyagramlar yoluyla iletişim 
kurma gücü verir. 300 x 300 santimetrelik en 
yüksek sayfa boyutuyla, büyük posterler ve 
teknik çizimler için mükemmel bir pakettir.

Base (Veri Tabanı)

Base; kurumsal düzeydeki veri tabanları için 
bir önyüz olarak kullanılabilen, çoğu 
kullanıcının ihtiyacını karşılayabilecek, basit 
bir masaüstü veritabanı uygulamasıdır.

Math (Formül Düzenleyici)

Math ile metin belgelerine ve sunumlara 
eklemek için matematiksel ve bilimsel 
formüller oluşturulabilir.

LibreOffice’i Kurmak

LibreOffice’i kurmak, tüm 
bilgisayarlarınızdan MS Office’i kaldırmak 
anlamına gelmiyor. Burada asıl amaç, 
LibreOffice kullanan bilgisayar sayısını 
arttırmak ve gerçek bir ISO standardı olan 
ODF belge biçimini benimseyerek MS 
Office ile birlikte çalışabilirliği 
desteklemektir.

Elbette tam anlamıyla birlikte çalışabilirliği 
sağlamanın tek yolu olduğu için, iç ve dış 
yazışmalarda ODF belge standardını 
kullanmak üzere kullanıcıları eğitmek ve 
“görsel” sorunlardan kaçınmak için sahipli 
yazıtiplerini özgür yazıtipleri ile 
değiştirmek gerekecektir.

Kurulum yöntemi, mevcut BT altyapısına 
göre seçilebilir. LibreOffice; .MSI paketine 
ince ayar yapılarak ve yazılım paketini 
dağıtacak bir Grup İlkesi Nesnesi (GPO) 
oluşturularak, Windows makineler üzerine 
toplu olarak kurulabilir.

LibreOffice kurulumu önceden 
planlanmalıdır ve kullanıcıların ilk eğitim 
oturumundan sonra yazılımı 
kullanabilecekleri bir eğitim takvimiyle 
koordineli olmalıdır.

Belge Vakfı (The Document Foundation), 
LibreOffice’in büyük çaplı kuruluşlarda 
sertifikalı profesyonellerden destek 
alınarak kurulmasını tavsiye etmektedir: 
Düzey 3 destek için geliştiriciler, kurumsal 
kurulum yardımı için göç uzmanları ve 
eğitimlerin düzenlenmesi için eğitmenler. 
Sertifikalı profesyonellerin listesi web 
sitemizde bulunmaktadır.


	Slide 1
	Slide 2

