
Hola a tothom!

Acabe de veure dos correus enviats per Jordi Mas i Marc Belzunces al voltant d'un correu que he 
enviat a les llistes. Per respondre a les seves qüestions, ahí va això 8-) 

Jordi Mas escriu:

Hola Raimon,

> Bona tarda. He pogut detectar unes quantes cosetes; si ho creieu convenint, 
feu el favor de comprovar si també vos passa. Gràcies

Quina versió de l'OpenOffice.org en català fas servir? La publicada fa el dia 11 
d'aquest mes (release 4) o alguna anterior?

>
>   1.
>
>       Traduccions:
>
>         1.
>
>             *La finestra “Obre”* té les etiquetes (els /tips/ crec que
>             es diuen) dues icones sense traduir (la primera "Up one
>             level" i la segona "Create new directory" dalt a la
>             dreta). Açò es veu des de diferents punts on l'aplicació
>             accedeix a obrir arxius, o bé, en la configuració: Eines |
>             Opcions | OpenOffice.org | Camins i editar el camí “Els
>             meus documents”.
>

En quin idioma tens el sistema operatiu? Aquestes cadenes poden venir d'allà.

>    1. En personalitzar la barra d'eines “Insereix” de writer, he vist
>       que té les opcions de “Text automàtic” en anglés. No sé si és
>       correcte que estiga així.
>
Pots enviar una captura de pantalla d'això? No ho trobo.

Moltes gràcies Raimon 

RESPOSTA:

Al punt 1

Adjunte les captures dels tips de les icones i de la configuració regional



Com es pot veure, tinc la configuració del 
sistema en català, encara que la versió que 
utilitze  (per  poc  temps)  de  Windows  XP 
està en castellà.



Al punt 2

Cal anar al menú Visualitza | Barres d'eines | Personalitza i allí  seleccionar la barra Insereix i 
marcar la casella Text automàtic i clic en D'acord

En tornar al document de text, podem veure la icona amb un menú persiana, que en orbrirlo, ens 
mostra:



Ara, l'altre correu:

Marc Belzunces escriu:

El 14 / octubre / 2008 07:38, Raimon Soler <rasoler@ono.com> ha escrit:
>     2. Diccionari
>
> El 12 / octubre / 2008 23:59, Jordi Mas  <jmas@softcatala.org> ha 
escrit:
>
>
>  En  tot  cas,  notifico  que  a  Eines>Opcions>Configuració  de 
llengua>Ajuda
> a l'escriptura>Edita, no surt en el llistat de diccionaris
> disponibles.

>
>     A mi si que em surten, els de l'OpenOffice i els meus personals.
>

¿Has fet la instal·lació completament neta (suprimint totes les
carpetes de configuració)?. Jo ho he fet així i en el llistat no surt
res.

Per cert, confirmo també que a la 3.0 final en anglès (instal·lació
neta), instal·lant el diccionari de la pàgina de l'OOo (que ara no
va), funciona correctament.

Salut,

RESPOSTA:

Vaig instal·lar la versió OOo_3.0.0_080928...  sense llevar la versió 2.4.1 que estava utlitzant.  En 
aquest moment vaig enviar un missatge a les llistes informant dels temes esmentats abans i d'altres 
(que ja he vist solucionats), a més de comunicar les incidències que es produiren en instal·lar la 3.0 
(copiava les dades de instal·lació de la versió 2.4.1, però no la configuració de les barres d'eines, per 
sort, guarde una còpia de la conficuració en una carpeta a banda)

Ací vaig instal·lar el diccionari en català que apareixia a l'enllaç enviat per correu

Després  vaig  instal·lar  la  OOo_3.0.0_081009...  havent  llevat  la  versió  ...080928...  però tornant  a 
copiar les carpetes de configuració, que havia guardat apart (Estic referint-me a C:\Documents 
and  Settings  \Raimon  \Datos  de  programa  \OpenOffice.org  \3  \user  \registry  \data  \org 
\openoffice ... i tot el seu contingut)

D'aquesta manera tinc el diccionari en català en la versió ...081009...

Espere haver aclarit els temes que no vaig explicar bé. Gràcies per la vostra atenció.
Salut i fins l'altra! Gràcies.
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