
Writer ≈ Processament de text
El Writer té totes les funcionalitats 
que es necessiten en una eina de 
processament de text moderna i 
funcional. És prou simple per a fer 
ràpidament un informe, però prou 
potent per crear complexos llibres 
amb contingut, diagrames i índexs. 
Sou lliures de concentrar-vos en el 
missatge, mentre el Writer 
s'encarrega de fer que tingui un 
aspecte formidable.

Calc ≈ Fulls de càlcul
El Calc és el programa de full de 
càlcul que sempre heu necessitat. 
Els usuaris nous el troben intuïtiu i 
fàcil de fer anar. Els professionals de
la mineria de dades apreciaran 
l'ampli ventall de funcions 
avançades.

Impress ≈ Presentacions
L'Impress és una eina excepcional 
per a la creació de presentacions 
multimèdia. Les presentacions es 
poden millorar amb imatges en 2D i 
3D predissenyades, estils de 
transició i efectes especials de gran 
impacte eines de dibuix i 
animacions.

Draw ≈ Dibuixos vectorials
El Draw permet crear des d’un 
esbós ràpid fins a un esquema 
complex. Podeu fer ús d'imatges i 
diagrames. El Draw és un excel·lent 
paquet per a dibuixos tècnics, 
cartells... 

Base ≈ Bases de dades
El Base és una base de dades 
d'escriptori de funcions completes, 
dissenyat per satisfer les necessitats
de la majoria dels usuaris. És un 
actiu valuós i poderós per vincular 
les aplicacions del LibreOffice altres.
El Base també es pot utilitzar com 
un extrem davanter a la majoria de 
bases de dades de classe 
empresarial. 

Math ≈ Editor de fórmules           
El Math és l'editor de fórmules del  
LibreOffice que permet escriure 
fórmules i expressions 
matemàtiques, amb un format 
perfecte, dins elements com ara fulls
de càlcul, documents de text, 
presentacions i dibuixos.

Macros
El LibreOffice  incorpora una API 
oberta i documentada que és 
completament escriptable.  El 
LibreOffice Basic també està 
integrat en l'entorn de 
desenvolupament integrat (IDE), 
ideal per als administradors i 
desenvolupadors d'aplicacions.
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LibreOffice.org
“El paquet ofimàtic que la comunitat ha estat

somiant durant 12 anys.”

El LibreOffice és un paquet ofimàtic gratuït, de 
codi lliure, ple de funcionalitats, per a...

MS Windows, Mac OS X i GNU/Linux

El LibreOffice és dissenyat per cobrir les 
necessitats de producció de documents. Siguin 
aquestes  en un entorn personal, familiar o 
professional on ho una única persona ho fa tot a 
l'oficina, o amb col·laboradors treballant en un 
entorn de producció de documents a gran escala. 
El LibreOffice ofereix un paquet ofimàtic que 
permet documents mestres, serveis d'impressió en 
xarxa o fins i tot una pàgina web.

El LibreOffice és un paquet ofimàtic per a tothom!

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

El LibreOffice proporciona sis aplicacions per a 
cobrir totes les necessitats de producció i 
processament de dades...

Writer, Calc, Impress, Draw, Math i Base

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Els LibreOffice té molts avantatges

• El LibreOffice és fàcil d'instal·lar i 
automàticament ajusta l'aspecte visual al 
sistema operatiu.

• El LibreOffice és fàcil d'usar gràcies al seu 
menú estructurat i intuïtiu.

• El LibreOffice té totes les funcionalitats que 
es poden esperar d'un paquet ofimàtic: 
processador de texts, full de càlcul, disseny 
de presentacions, editor de fórmules, fusió 
de correu, bases de dades i molt més…

• El LibreOffice permet intercanviar 
documents amb altres paquets ofimàtics.

• No hi ha despeses de llicències, no és 
necessari cap tramit financer o 
administratiu. Instal·leu el LibreOffice tan 
sovint com vulgueu, on vulgueu. Això 
significa que no cal comprar ni llogar aquest
paquet... mai!

• El LibreOffice és llicenciat sota els termes 
de la GNU LGPLv3 i MPL, i es proporciona 
gratuïtament. La disponibilitat del codi font 
del projecte permet a la comunitat millorar i 
ampliar el programari de manera constant.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Intercanvi de dades amb altres paquets 

El format de document predeterminat del 
LibreOffice és l'Open Document Format (ODF), 
aprovat per l'ISO el 30/11/2006 com a estàndard 
internacional (ISO / IEC 26300).

L'ODF és recomanat per nombrosos governs i 
ONG a tot el món, com ara Indonèsia, la Comissió 
Europea o la OTAN, entre altres, que donen suport 
a polítiques que declaren l'ODF com a format 
preferent per a la producció, emmagatzematge i 
intercanvi de documents.

Per aconseguir més interoperabilitat, el LibreOffice 
suporta formats de document de molts altres 
paquets de programari, des dels més actuals a 
nombrosos formats antics.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Suport i Documentació

GRATUÏTS, oferts per la nostra gran i dedicada 
comunitat de desenvolupadors, col·laboradors i 
usuaris.
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El LibreOffice és amigable als usuaris

• Si mai heu fet servir un paquet ofimàtic, 
podeu treballar immediatament amb el 
LibreOffice. Així de fàcil!

• No només això, el canvi encara és més 
fàcil, ja que molts formats de tercers es 
poden llegir i escriure fàcilment amb el 
LibreOffice.

• El LibreOffice té el suport d'una gran 
comunitat de voluntaris global.

• La interfície d'usuari del LibreOffice és 
disponible en moltes llengües, fins i tot en 
llengües on el cost de traducció fa que el 
programari comercial no sigui disponible. 
Suport per a més de 100 llengües, i 
pujant…
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El LibreOffice en l'ús de cada dia
• Usuaris domèstics
• Educació (docents i estudiants)
• Organitzacions sense afany de lucre
• Organitzacions no governamentals
• Petites i mitjanes empreses
• Grans companyies i organitzacions
• Administracions i empreses públiques


