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OpenOffice.org 1.1.
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De achtergrondkleuren in de volgende tabellen geven de respectievelijke modules van 
OpenOffice.org aan en de gele sterren markeren de bijzonder interessante mogelijkheden.

Cel kleur OpenOffice.org Module
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Draw

Impress

Formulieren

Database

Allen (of modules dan hierboven genoemd)
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Algemene mogelijkheden

Nieuwe functies Betrokken 
modules

Voordeel Hoe te gebruiken

Woorden tellen in 
selecties

spec link
Writer

Nu kunnen zowel woorden als 
tekens worden geteld in een stuk 
geselecteerde tekst en dat 
vergelijken met de gegevens van 
het hele document.
Dit nieuwe menu-onderdeel 
maakt het snel en makkelijk. 

Selecteer de tekst waarvan u de 
woorden wilt tellen en kies 
Extra - Woorden tellen.

Geneste tabellen

spec link Writer

Dit maakt een veel grotere 
flexibiliteit mogelijk door dat u 
een tweede tabel kunt plaatsen 
in een cel van een primaire tabel.

Deze functie verbeterd ook het 
importeren en exporteren van 
Microsoft (R) Word documenten, 
die geneste tabellen kunnen 
bevatten. 

Plaats de cursor in de gewenste 
cel van een tabel, en kies Tabel 
- Invoegen - Tabel, of toets 
Ctrl+F12.

Opsommingstekens 
en nummering in 
tabellen.

issue 20188

Writer Dit geeft u de mogelijkheid om 
verschillende cellen op te maken 
met of opsommingstekens of 
nummering,  met een simple 
muisklik. 

Bovendien is de functionaliteit 
van nummering en 
opsommingstekens nu 
beschikbaar in tabelcellen, als er 
meerdere cellen zijn 
geselecteerd. 

Selecteer één of meerdere 
cellen in een tabel, klick de 
Nummering  Aan/Uit of de 
Opsommingstekens Aan/Uit 
knop op de werkbalk opmaak. 
Of  gebruik de sneltoetsen F12 
of Shift+F12.

Verborgen tekst 
attibuut toegevoegd

spec link

Writer Deze 'verborgen tekst' teken 
attibuut kan toegepast worden 
om verschillende delen tekst van 
uw document te verbergen. 

Kies Opmaak - Teken - Schrif
effecten - Verborgen.

Met Beeld - Niet afdrukbare 
tekens (of Ctrl+F10) kunt u het 
weergeven van verborgen tekst 
aan/uitzetten, mits Extra - 
Opties - OpenOffice.org Writer 
- Opmaakhulp  - Weergave van 
... Verborgen tekst is 
aangevinkt.

Sneltoets voor 
Bewerken - 
Plakken speciaal 

Writer U kunt nu het toestenbord 
gebruiken om deze actie uit te 
voeren, die ook beschikbaar is in 
menu Bewerken - Plakken 
speciaal .

Toets Shift+Ctrl+V.

Standaad tabstop 
positie veranderd in 

Writer Deze functie maakt het gedrag 
gelijk aan de wijze waarop 
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Nieuwe functies Betrokken 
modules

Voordeel Hoe te gebruiken

Afbeeldingen
register, 
tabellenregister ,  
Objectenregister  

issue 3961 

tabstop in de inhoudsopgave 
werken. De tabstop is nu rechts 
uitgelijnd en gebruikt de '.' (punt) 
als opvulteken. 

Beter positioneren 
van objecten met de 
optie 'volg 
tekstverloop' 

spec link

Writer De functie om verschillende 
objecten (zoals frames) in Writer 
te positioneren, zijn 
uitgebreid.De nieuwe opties 
'volg tekstverloop' is 
geïntroduceed voor Writer 
frames. 

In het opmaakvenster voor 
Writer frames op de tabpagina 
'Type' in gebied  'Positie' :

Als de optie 'volg tekstverloop' is 
geactiveerd, moet het Writer 
frame de tekstverloop volgen en 
kan het alleen gepositioneerd 
worden binnen de verankering.

Als de optie 'volg tekstverloop' is 
gedeactiveerd, volgt het Writer 
frame de tekstverloop niet en 
kan het overal op de pagina 
waar het anker staat, worden 
geplaatst.

Verticale uitlijning 
van 'basislijn' 
toegevoegd

spec link

Writer Om betere conversie van Writer 
documenten naar Microsoft (R) 
Word formaat mogelijk te maken, 
en vice versa, is verticale 
uitlijning op de basislijn 
toegevoegd voor Writer frames, 
die verankerd zijn aan tekens.

In het opmaakvenster voor 
Writer frames op de tabpagina 
'Type' in gebied  'Positie' , is de 
selectielijst voor verticale 
uitlijning uitgebreid met 'basislijn' 
voor Writer frames, die 
verankerd zijn aan tekens.

Verticale 
tekstrichting in 
tabellen toegevoegd

spec link

Writer Het is nu mogelijk om een 
andere tekst-richting in te stellen 
voor iedere cel van een tabel. 
Standaard is de tekst-richting, 
van een tabel dezelfde als die 
van de pagina, waarin die staat.

Selecteer één of meerdere 
cellen in een tabel en kies dan 
Tabel - Tabeleigenschappen - 
Tekstverloop - Tekst-richting 
om de richting in te stellen die u 
nodig heeft.

Uitgebreidere 
selectie-
mogelijkheden voor 
tekst en tabellen

spec link

Writer U kunt hele zinnen en 
paragrafen snel en eenvoudig 
selecteren met linker 
muisklikken. (Meerdere selecties 
met behulp van de CTRL toets 
zijn met deze techniek ook 
mogelijk.)

Trippel-klik de linker muisknop 
ergens in een zin, om die zin 
helemaal te selecteren (niet de 
regel, zoals in OpenOffice.org 
1.x); Klik vier keer om de 
paragraaf te selecteren. 
(Dubbelkikken op een woord, 
selecteert nog steeds dat woord, 
zoals in OpenOffice.org 1.x).

Standaard 
nummerherkenning 
in tabellen 
veranderd

Writer

Nummerherkenning in tabellen 
staat nu standaard uit, zodat de 
nummers die u invoert niet 
automatisch worden veranderd. 

Kies, om de nummerherkenning 
weer aan te zetten, Extra - 
Opties - OpenOffice.org Writer 
- Tabel.
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Nieuwe functies Betrokken 
modules

Voordeel Hoe te gebruiken

Functie 
Standaardbrief (mail 
merge) veranderd

spec link

Writer Nieuwe gebruikers worden 
geholpen door de Assistent 
Standaardbrief. Gevorderde 
gebruikers krijgen een werkbalk 
waarmee de meest gebruikte 
functies voor standaardbrieven 
toegankelijk zijn. De nieuwe 
samenvoeging is veel flexibeler 
in het beheren en bewerken van 
databases en staat het toe om in 
één document te bewaren.

Kies in het menu Extra voor 
Assistent Standaardbrief . . . .

Literatuurlijst-
database heeft een 
Extra - Aanpassen 
menu-ingang

spec link

Writer Gebruikers kunnen het menu en 
de sneltoetsen voor de 
Bibliografie-database 
aanpassen.

Kies Extra - Literatuurlijst-
database - Extra – Aanpassen.

Paragraaf-ruimte bij 
tabelgrenzen.

spec link

Writer OpenOffice.org 2.0 houdt nu 
rekening met ruimte en 
inspringen van links en rechts en 
voor boven/beneden van 
paragrafen, als de totale ruimte 
naar de tabelgrenzen wordt 
berekend. Deze twee soorten 
ruimte (paragraaf en tabel) 
worden nu opgeteld, in plaats 
van alleen maar rekening te 
houden met de afstand tot de 
grenzen, zoals die is ingesteld in 
de eigenschappen van de tabel. 
Deze nieuwe functie verbeterd 
de interoperabiliteit met Microsoft 
en is ook ingesteld als standaard 
voor nieu gemaakte Writer 
documenten om het exporteren 
naar het Microsoft Word formaat 
te verbeteren.

Sneltoetsen om 
paragrafen de 
verplaatsen

issue 26485

Writer Het is nu niet alleen mogelijk om 
een paragraaf te verplaatsen met 
Ctrl+Alt+Pijtje Omhoog/Omlaag, 
maar Ctrl + Pijtje 
Omhoog/Omlaag doet hetzelfde.

Toest Ctrl + Pijtje 
Omhoog/Omlaag om een 
paragraaf te verplaatsen.

Contextmenu in 
'alleen-lezen' 
documenten 
aangepast

Writer Het contextmenu in 'alleen-lezen' 
documenten in Writer en 
Writer/Web heeft nu een 
'Kopiëer' keuze om 
geselecteerde inhoud naar het 
klembord te kopiëren.

Selecteer het deel van de tekst 
dat moet worden gekopieerd, 
rechts-klik op de geselecteerde 
teksten kies 'kopiëer' in het 
contextmenu.
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Nieuwe functies Betrokken 
modules

Voordeel Hoe te gebruiken

Verandering van 
eigenschap 
'handmatige 
regelafbreking' 

Formulieren Voor tekstinvoer 
besturingselementen is de 
eigenschap 'handmatige 
regelafbreking' verwijderd uit de 
eigenschappen-browser. In 
plaats daarvan wordt de 
functionaliteit nu gecontroleerd 
door de 'horizontale scrollbar' 
eigenschap.

Eigenschap 'schaal' 
toegevoegd

Formulieren The eigenschap 'schaal', die 
voorheen alleen beschikbaar 
was voor afbeelding-
besturingselementen in de Basic 
dialoog editor, is nu ook 
beschikbaar voor afbeelding-
besturingselementen in 
formulieren.

De uitdrukkingen zijn hetzelfde: 
Wanneer ingesteld op 'Ja' 
(standaard), wordt de afbeelding 
geschaald om het 
besturingselement geheel te 
bedekken. Wanneer ingesteld op 
'Nee', wordt het gecentreerd in 
het besturingselement. Er zijn 
geen bestandsformaat-
veranderingen of compatibiliteits
problemen (het zal zelfs werken 
als u zulke besturingselementen 
exporteerd naar het StarOffice 
5.2 formaat en het in SO 5.x 
opent), omdat de eigenschap 
altijd al aanwezig was maar niet 
werd aangeboden in de vorige 
UI.

Scrollbar formulier 
besturingselement 
inbedding

spec link

Formulieren Het nieuwe scrollbar formulier 
besturingselement kan worden 
inbed in alle OpenOffice.org 
documenten die een 
formulierlaag ondersteunen.

Er is een pictogram op de 
werkbalk Formulierfuncties voor 
een scrollbar besturingselement. 
Het plaatje staat links van het 
'Knop' plaatje.

In de formulier-navigator zijn 
scrollbar besturingslelementen 
aangegeven met het volgende 
plaatje: 

Draaiknop 
besturingselement 
inbedding

spec link

Formulieren Het nieuwe draaiknop formulier 
besturingselement kan worden 
inbed in alle OpenOffice.org 
documenten die een 
formulierlaag ondersteunen.

Een pictogram  dat kan 
worden gebruikt voor het maken 
van een draaiknop, is 
opgenomen in de werkbalk 
Formulierfuncties,  links van het 
'Knop' plaatje.

Eigenschappen-
browser 
verbeteringen

spec link

Formulieren De eigenschappen-browser, om 
verschillende aspecten van 
formulieren en de besturings
elementen mee te wijzigen, is nu 
eenvoudiger te gebruiken. Zo zijn 
bijvoorbeeld de horizontale en 
verticale scrollbar gecombineerd 
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Nieuwe functies Betrokken 
modules

Voordeel Hoe te gebruiken

tot een Scrolbar-eigenschap, wat 
een lijstveld is die alle vier de 
combinaties bevat, namelijk 
Geen, Horizontaal, Vertikaal en 
Beiden (heeft betrekking in een 
tekstveld)

Eigenschappen van 
besturingselement 
navigatiebalk 
verbeterd.

spec link

Formulieren De wijze waarop de 
eigenschappen van het 
besturigslelement navigatiebalk 
zijn verbeterd. Ook is er een 
nieuw pictogram toegevoegd aan 
de welkbalk formulierfuncties. Er 
kunnen navigatiebalk- 
besturingselementen mee 
worden gemaakt in een 
OpenOffice.org applicatie die de 
formulierlaag ondersteunt.

Het pictogram 'Navigatiebalk' is 
aan de rechterkant van de 
bovenste rij van de werkbalk. 

Selecteren / 
deselecteren van 
alle werkbladen 
mogelijk met het 
toetsenbord 

Calc Als in een spreadsheets 
meerdere werkbladen zijn 
geselecteerd, is het nu mogelijk 
om ze te deselecteren met 
behulpt van het toetsenbord.

Gebruik de sneltoetsen CTRL+ 
SHIFT+PAGE(UP/DOWN) om 
meerdere werkbladen te 
selecteren of te deselecteren.

Toevoeging 
scenario-
bescherming

spec link

Calc Scenario's kunnen nu 
beschermd worden.

Scenario's maken het mogelijk 
om een set gegroepeerde 
gegevens te maken, die kan 
varieren afhankelijk van het 
onderwerp of sceario dat in de 
selectielijst wordt gekozen.

Verbeterd dialoog 
voor kop- en 
voettekst

spec link

Calc Kies uit een set 
voorgedefineerde kop- en 
voetteksten. Deze functionaliteit 
verbeterd ook de 
uitwisselbaarheid met verwerking 
van kop- en voetteksten in 
Microsoft (R) Excel.

Kies, om een kop- en voettekst 
te maken, eerst OK op het 
scherm Bewerken en dan OK op 
het scherm Kop/Voettekst.

Verbetering van 
paginavelden in de 
DataPilot. 

spec link

Calc Een veld dat in de datapilot als 
paginaveld wordt gebruikt, kan 
ook worden gebruikt als gegeven 
in dezelfde tabel.

Het deel 'Vormgeving' in de 
DataPilot heeft een nieuwe 
ruimte 'paginavelden' - 
aanvullend op de bestaande 
ruimten 'kolommen', 'rijvelden' en 
'gegevens'.

Extra veld-opties in 
de DataPilot 

Calc

Om de flexibiliteit in 
uitwisselbaarheid met Microsoft 
(R) Office te vergroten, is het in 

Er is een 'Opties >>' knop 
toegevoegd in het Gegevens 
venster om voor elk 
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Nieuwe functies Betrokken 
modules

Voordeel Hoe te gebruiken

spec link de DataPilot nu mogelijk om 
meer instellingen voor elk veld te 
doen.

gegevensveld een manier van 
weergeven te kiezen.

Extra tabel-opties in 
de DataPilot 

spec link

Calc Twee nieuwe opties voor 
DataPilot tabellen, besturen de 
'Filter'knopcel en de interactie 
om details te tonen of te 
verbergen. De functie 'toon 
details' kan velden aan een 
DataPilot tabel toevoegen (ook 
bekend als 'drill down').

De twee selectievelden zijn te 
vinden in de sectie Meer.

Verbeterde 
nummer-herkenning

spec link
Calc

Als cellen met een afwijkend 
nummerformaat worden 
ingevoerd, wordt dat nu anders 
bewerkt. Eenvoudiger te 
begrijpen voor gebruikers van 
Calc, alsmede voor gebruikers 
die overstappen van Excel of 
andere spreadsheet-
programma's.

Calc zal alleen een nieuw type 
opmaak aan een al opgemaakte 
cel toekennen, als de herkende 
opmaak van een invoer niet 
overeenkomt met de bestaande 
opmaak en de bestaande 
opmaak één van de standaard 
typen is uit de categoriën 
'Nummer', 'Datum', 'Tijd' of 
'Boolean'.

Nieuwe menu 
onderdeel 
'Werkblad uit 
bestand' in menu 
Invoegen

Calc U kunt makkelijk een 'Werkblad 
uit bestand' invoegen, vanuit het 
menu Invoegen

Kies in menu Invoegen 
'Werkblad uit bestand' . Het 
venster Bestand - Open zal 
verschijnen. Selecteer een 
bestand. Vervolgens zal het 
venster Invoegen - Werkblad 
verschijnen, met de selectieknop 
'Uit bestand' al geselecteerd. De 
werkbladen van het 
geselecteerde bestand worden 
al in de lijst getoond. De 
gebruiker de plaats kan 
aanwijzen waar het werkblad in 
het werkboek moet worden 
opgenomen et cetera.

Vergoot maximum 
aantal rijen 

spec link
Calc

Het maximum aantal rijen is 
vergroot tot dezelfde waarde die 
Microsoft (R) Excel biedt. Het is 
nu 65536.
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modules

Voordeel Hoe te gebruiken

Verbeterd geven 
van namen aan 
celbereiken

spec link

Calc Het Naamvak in Calc kan 
worden gebruikt om nieuwe 
celbereiken te definiëren, door 
simpelweg een naam te typen. 
Er wordt direct een tooltip 
getoond, die de gebruiker vertelt 
dat zij op het punt staat om een 
naam voor een celbereik te 
maken.

De gebruiker selecteerd een 
aantal cellen en klikt drie keer in 
het tekstdeel van het naamveld 
van het werkblad. De naam van 
het tekstvak is nu geselecteerd 
en de gebruiker kan een naam 
invoeren. Met <ENTER> wordt 
de invoer bevestigd.

Verbetering van de 
voorwaardelijke 
berekeningen op 
array's 

spec link

Calc Array formules zoals 
{=IF(A1:A3>0;"good";"bad")}
kunnen nu worden gebruikt

Diagonale lijnen in 
cellen

spec link

Calc Cellen kunnen nu diagonale 
lijnen bevatten. This is an 
extension of the 'outer border 
lines' attribute of a cell.

Kies Opmaak – Celopmaken - 
Omranding.  Selecteer daar de 
diagonaal die je in de cel wilt 
gebruiken.

Cel opmaak en het 
verwijderen van 
cellen of inhoud, 
laat gefilterde cellen 
ongemoeid

spec link

Calc Als cellen gefilterd zijn (met 
AutoFilter, Standaard filter of 
Speciaal filter), worden de 
gefilterde rijen niet beïnvloed 
door de volgende acties, alsof 
het om een selectie gaat zonder 
deze rijen. 

- Verwijderen van de celinhoud, 

- Verwijderen van rijen 
(verwijderen van enkele cellen is 
uitgeschakeld), 

- Veranderen van celopmaak, 
inclusief stijlen. 

Dit is van toepassing bij elke 
gebruikte filterinstelling.

Positioneren en 
formaat van 
celnotities 
veranderen

spec link

Calc Celnotities kunnen een 
uitstekend hulpmiddel zijn om 
het begrip van de inhoud van 
een werkblad te vergroten. 
Bijvoorbeeld bij een formule.

Wanneer ze bekeken worden, 
moeten ze de gebruiker niet 
beletten om de inhoud van 
andere cellen of andere 
celnotities te bekijken. Daarom is 
de mogelijkheid om de plaats en 
het formaat van de celnotities te 
veranderen een logische functie.

Rechtsklik op de cel met de 
notitie en kies Notitie weergeven. 
Dan kan de positie, omvang en 
inhoud van de notitie worden 
gewijzigd.
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CustomShape Draw The Drawing Toolbar has been 
reworked to provide a rich set of 
new commonly used drawing 
shapes such as: Basic, Block 
Arrow, Symbol, Flowchart and 
Stars & Banners . Furthermore 
the huge number of different 
arrow types in our lines and 
connectors toolbox has been 
reduced. 

The geometry of CustomShapes 
is editable by the user through 
modifier handles. 
CustomShapes can be 
converted to 3-D through 
extrusion and provide 3-D effects 
for Fontwork. They can be 
imported / exported to commonly 
known formats without loss.

New Presentation 
engine

spec link

Impress

Default 'Run Macro' 
setting more 
intuitive 

All The default 'Run Macro' setting 
for document macros has been 
changed from 'According To 
Path List' to 'Never.' 

When you open a document 
containing macros, a dialog will 
ask you if you want to run the 
embedded macros .

Terminology 
changes 

All The term AutoPilot has been 
changed everywhere to Wizard. 
This conforms to common office 
suite terminology and will help 
make our wizards more 
recognizable for users.

Choose, for example, File - 
Wizards.

Additional locale 
data 

All New locale data (and string in 
language list box if not already 
present): #i15834# Malaysian, 
ms_MY #i16276# Bulgarian, 
bg_BG #i18069# Interlingua, ia 
#i18659# Serbian Latin, sh_YU 
#i18659# Serbian Cyrillic, sr_YU 
#i20613# Croatian, hr_HR 
#i27248# Bosnian, bs_BA 
#i27677# Mongolian, mn_MN 
#i30508# Azerbaijani, az_AZ 
New entries in language listbox: 
#i19321# Galician #i19333# 
Dhivehi #i19334# Northern 
Sotho #i26025# Gaelic #i30446# 
Bengali (Bangladesh) #i30448# 
Occitan #i30888# Khmer 
#i31143# North Korea: Korean 
(DPRK) Changed: #i31143# 
South Korea: Korean - Korean 
(RoK) #i14764# Lithuanian 
(Lithuania) - Lithuanian, and 
several more locales.

New toolbar 
concept and design

Toolbars retain their context-
sensitive behavior, but now the 

Choose Tools - Customize - 
Toolbars to see the new tabbed 
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spec link All toolbars are structured in a more 
usable fashion and displaying 
only carefully selected default 
tools.

You can change the toolbars in 
Writer, Calc, Draw, etc. to suit 
your needs. Moving, removing 
and duplicating a tool 
(pictogram) is fast and easy.

page.

You can also click the arrow 
pictogram located at the end of 
each toolbar to open a menu 
which provides the following 
options: Dock Toolbar, Lock 
Toolbar Position, Dock All 
Toolbars, Visible Buttons, 
Customize Toolbar.

Toolbars are now also 
customizable using 'drag & drop'.

Drag and drop style 
creation additions 

spec link

All Drag and drop a text selection 
into the Styles and Formatting 
window to create a new 
paragraph style or character 
style (soft formatting).

In Writer:

Select a part of your text and 
then drag the text to the Styles 
and Formatting window. If the 
Paragraph Styles are active 
(click pictogram to display list of 
styles) the paragraph's style will 
be added to the list. If Character 
Styles are active (click 
pictogram) the character's style 
will be added to the list.

In Calc:

Drag cell selection to the Styles 
and Formatting window to 
create cell styles.

In Draw / Impress:

Select and drag drawing objects 
to the Styles and Formatting 
window to create graphics styles.

Recently-used file 
list extended to 10 
items

spec link

All

The File menu gives access to 
recently used OpenOffice.org 
documents. This list is extended 
to 10 items. It is also a sub menu 
in order to improve the usability 
of the File menu. 

Choose File - Recent 
Documents.

New menu 
customization tab 
page

spec link

All The usability of the Menu tab 
page of the Tools - Customize 
dialog is being improved to make 
it easier for users to create 
customized menus and menu 
items to suit their needs.

Choose Tools - Customize - 
Menus.

As in previous versions of 
OpenOffice.org, the menu tab is 
part of the Customize dialog 
which is accessed from Tools - 
Customize. The new Menu tab 
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page is divided into three main 
areas, an area for adding or 
modifying menus; an area for 
modifying the content of a menu; 
and an area which displays a 
description of the selected menu 
entry.

The 'Menu' area provides a drop 
down list box listing all of the 
Menus in the current context. 
Sub menus are listed with the 
names of their parent menus 
prepended, each menu name 
being separated by a '|' 
character.

Within the 'Menu Content' area, 
users can modify the content of 
a custom or module menu by 
adding items to the menu or 
rearranging items, for example.
The 'Save In' drop down box is 
used to switch between editing 
menu configurations for the 
module or for particular 
OpenOffice.org documents. 
When the Menu tab is created, 
the Save In drop down is 
populated with one entry for the 
module (e.g. OpenOffice.org 
Writer) and one entry for each 
open document of that module 
(e.g. all open OpenOffice.org 
Writer documents).When the tab 
is created, if the document for 
which the menu tab was opened 
(ie. the document in which the 
user selected the 
Tools/Customize menu) has its 
own menu configuration defined, 
then that document will be 
selected in the Save In drop 
down list. Otherwise the module 
will be selected in the drop down 
list.

The description area displays the 
extended Tool Tip of an selected 
menu entry.

'Send - Document 
as E-mail' 
configuration 
enhancement 

All With  Send  - Document as E-
mail, OpenOffice.org offers 
functionality to open a new e-
mail composer window with the 

Tools - Options - 
OpenOffice.org - External 
Programs, pressing the ellipsis 
('. . .') button opens the default 
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spec link active document directly 
attached. OpenOffice.org 2.0 will 
greatly simplify the task of 
configuring the email client to be 
used for this feature.

file selection dialog with the 
initial directory set to the 
platforms default directory for 
binaries (/usr/bin on Unix).

Redesign  of the 
Events tab in the 
renamed Tools - 
Configure dialog 

spec link

All The usability of the Events tab of 
the Tools - Customize (formerly 
Tools - Configure) dialog has 
been  improved to make it easier 
for users to create event 
bindings and align this tab with 
usability changes in the other 
tabs.

As in previous versions of 
OpenOffice.org, the events tab is 
part of the Customize dialog 
which is accessed from the 
Tools - Customize menu item. 
The two Macros list boxes have 
been removed from the dialog, 
and the Events list box 
expanded to fill the available 
space.

The User should first select the 
location in which they which to 
save an event binding. This is 
done using the 'Save In' list box. 
This will contain the name of the 
current document (initially 
selected on opening the tab 
page) and %PRODUCTNAME. 
The user then selects the event 
to which they wish to bind a 
macro and presses the 'Assign 
Macro' button which will launch 
the Macro Selector (it can also 
be launched by double-clicking 
the event name). The User 
selects the desired macro and 
clicks OK. The main list box is 
updated to show the URL of the 
selected macro.

All bindings are saved when the 
User clicks the OK button. 
Clicking the Cancel button will 
ignore all changes made since 
the dialog was opened. Clicking 
the Reset button will clear all 
application and document 
bindings.

Additional file format 
conforming to the 
OASIS standard 

spec link

All

Exchange documents with any 
other software that recognizes 
this standard format.

OpenOffice.org 2.0 and 
StarOffice 8 use the new OASIS 
(Organization for the 
Advancement of Structured 

New file format names and 
extensions:

Writer:
OpenDocument Text [.odt]
OpenDocument Text Template 
[.ott]
OpenDocument Master 
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Information Standards) standard 
XML (eXtensible Markup 
Language) file format as their 
default file format. 

The new file names are the 
same regardless of the product 
vendor. You will not only find this 
new file format used in StarOffice 
and OpenOffice.org, but also in 
KOffice and a growing number of 
products that support this new 
standard.

Document [.odm]

Writer Web:
OpenDocument HTML 
Document Template [.oth]

Calc:
OpenDocument Spreadsheet 
[.ods]
OpenDocument Spreadsheet 
Template [.ots]

Draw:
OpenDocument Drawing [.odg]
OpenDocument Drawing 
Template [.otg]

Impress:
OpenDocument Presentation 
[.odp]
OpenDocument Presentation 
Template [.otp]

Math:
OpenDocument Formula [.odf]

Chart:
OpenDocument Chart [.odc]

Base:
OpenDocument Database [.odb]

Redesigned and 
improved toolbar 
content 

spec link

All Not only have the toolbars been 
redesigned and reordered, but 
the number of pictograms (tools) 
for each toolbar has been 
reduced to provide better 
usability.

Display more toolbars than the 
ones visible by default under 
View - Toolbars; mark the 
toolbars you want to see. 
Otherwise the toolbars that 
appear will fit the document or 
work at hand.

Change information 
in window title bar

spec link

All Instead of showing the file name 
or the title (if available) and the 
software name on the window 
title bar, now the file name plus 
the office component name (e.g. 
Writer, Calc, Impress, etc.) will 
be displayed. 

This text is on the title bar at top 
of the document window, above 
the menu bar.

Digital signatures 
and encryption 
enhancement 

spec link

All

Digital signatures offer secure 
protection of document content. 
The new XML (eXtensible 
Markup Language) encryption 
algorithm offers additional 
security. 

Choose: File - Digital 
Signatures to open the dialog.

If a signed document is loaded, 
OpenOffice.org shows a little red 
seal pictogram in the status bar 
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at the bottom of the document 
window. Right-click the 
pictogram on the status bar to 
open the context menu, where 
you can also find the menu entry 
Digital Signatures.

New file thumbnails 
for preview 

spec link
All

The new plug-in for the file 
system explorer displays a 
thumbnail preview of an 
OpenOffice.org file.

The standard file system 
explorer on all three relevant 
desktops Gnome (Nautilus), 
KDE (Konqueror), and Windows 
(Explorer) support a thumbnail 
view mode in which a small 
preview of the respective file 
system object will be displayed if 
available.

Keyboard support 
for assigning 
paragraph styles

spec link

All

You can assign key 
combinations to paragraph styles 
to  allow you to quickly apply 
those styles while typing in a 
document, without mouse or 
dialog interaction. This is 
especially important for 
accessibility.

Choose Tools - Customize - 
Keyboard 

A set of predefined shortcuts for 
'ParagraphStyles' is provided for 
Writer.
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Better positioning of 
floating toolbars 

spec link

Writer The positioning of floating 
toolbars was adjusted so Writer 
documents can be compatible to 
Microsoft (R) Word documents.

Choose Tools - Option - 
Text Document - 
Compatibility.

If the new option is OFF, the 
changed positioning of 
floating screen objects will be 
applied. If the new option is 
ON, the former positioning of 
floating screen objects will be 
applied.

The default value of the 
option for new documents will 
be OFF, but when older 
Writer documents are 
detected, the value changes 
to ON.

Automatic resize of text 
frames 

spec link
Writer

You can automatically resize the 
width of text frames, depending 
on the width of the text within 
them.

This feature is unique to 
OpenOffice.org.

Choose Insert - Frame.

Automatic page and 
column breaks 

spec link
Writer

Microsoft (R) Word documents 
with tables can more easily be 
converted to Writer documents 
and vice versa. A new option to 
allow for  splitting of all rows (or 
rows which are selected) at page 
and column breaks has been 
added.

Open the Table (or Table 
Properties) dialog, choose 
the Text Flow tab page.

Better adjustment of 
text lines formatting 

spec link

Writer The formatting of text lines with a 
given proportional line spacing 
has been adjusted for better 
conversion from / to Writer 
documents and Microsoft (R) 
Word documents.

Choose Tools - Option - 
Text document - 
Compatibility. - Use 
OpenOffice.org 1.1/StarOffice 
6.0/7 line spacing.

When the new option is OFF, 
the changed formatting of text 
lines with proportional line 
spacing will be applied. If the 
new option is ON, the former 
formatting of text lines with 
proportional line spacing will 
be applied.
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When importing Microsoft (R) 
Word documents, the option 
automatically be set to OFF.

Collapsible table 
borders 

spec link

Writer Collapsing table borders has 
been enabled.

Choose Format - Table - 
Borders. A check box 'Merge 
adjacent line styles' is found 
on the Property area.

WriterPerfect filter

spec link

Writer The WordPerfect import filter is 
supported.

You can now open a 
WordPerfect document in 
OpenOffice.org.

Better import and 
export of spin buttons 
and scrollbars 

issue 27879

Calc Import: (old-fashioned) Microsoft 
(R) Office 95 and (new) Microsoft 
® Office 97 OLE spin buttons / 
scrollbars.

Export: All spin buttons / 
scrollbars are exported as old-
fashioned Microsoft (R) Office 95 
controls.

Enhanced page scaling 
for printing

spec link
Calc

Increased compatibility with 
Microsoft (R) Excel: You can 
specify the number of horizontal 
and vertical pages.

Choose Format - Page - 
Sheet. The new option 'Fit 
print range(s) to width/height' 
has been added to this list 
box.
'Reduce/enlarge printout': A 
spin field specifying the 
amount of reducing/enlarging 
follows at the same height as 
the list box.
'Fit print range(s) to 
width/height': Two spin fields 
are shown. The upper spin 
field contains the width and is 
described by the fixed text 
'Width in pages.' The lower 
spin field contains the height.

Reimplementation of 
Excel export formula 
compiler

issue 3724

Calc The formula compiler in the 
Excel export filter has been 
reimplemented from scratch. 
Overview -- Where does Excel 
use formulas? - Simple formulas 
cells - Shared formula cells (a 
range of cells shares one 
formula) - Array formulas (a.k.a. 
matrix formulas) - Definition of 
defined names (a.k.a. named 
ranges) - Conditions of 
conditional formatting - 
Conditions of data validation - 
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Source cell range in list 
validation - Print ranges, print 
title ranges - Source ranges of 
auto and advanced filters - 
Source area of charts - Linked 
cell of form controls - Source cell 
range of list form controls 
(listbox, combobox).

Lotus 1-2-3 import 
supporting version 9.7

issue 34806

Calc The Lotus 1-2-3 import now also 
loads files of Lotus versions up 
to 9.7, the file type list box lists 
the .123 file name extension 
additionally to the already known 
.wk1 and .wks extensions. 
Opening a Lotus 1-2-3 file 
without selecting a filter type now 
loads the file into Calc instead of 
Writer. The feature set supported 
is similar to the old *.wk? 
versions, with the addition of text 
attributes.

Support of Hyperlink() 
function

spec link

Calc The URL parameter specifies the 
link target while the CellText 
displays the formula result in the 
cell. If the CellText is omitted, the 
URL will be used for both  the 
URL and the cell result.

Improved font-
independent line 
spacing 

Impress To improve the compatibility 
between Impress and Microsoft 
(R) PowerPoint, line spacing in 
Impress now no longer depends 
on the font which is used.

The import filter for Power 
Point documents will now 
create text objects having font 
independent line spacing 
enabled.

New slide show 
subsystem

issue 20477

Impress The underlying model data 
representation for animation 
effects now borrows from SMIL 
(see 
http://www.w3.org/TR/smil20/), 
and is able to handle nearly all of 
the PPT effects.

You'll find two new task 
panels, namely one for shape 
effect and one for slide 
transitions.

Import of password 
protected Microsoft (R) 
office documents 

spec link

Writer and 
Calc

Password-protected Microsoft 
(R) Office Word and Excel files 
can now be loaded when the 
StarOffice / OpenOffice.org user 
knows the password that 
protects the file in Microsoft (R) 
Office.

Start to open a password-
protected document and the 
Enter Password dialog will 
appear.

Import / Export XSLT All The import and export filter of Choose Tools - XML Filters 
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filter for Microsoft 
Spreadsheetml and 
Wordml

issue 33450

Microsoft's XML formats 
Spreadsheetml and Wordml are 
becoming part of the default 
installation set. Earlier they 
belong to the optional 'XSLT 
Filter Samples'.

Settings, a dialog box for 
XML filters will open.
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Eenvoudiger 
werkstation-
installaties 

spec link

U heeft niet langer een 
gebruikers-installatie nodig.

Er bestaat geen sversion.ini 
(sversionrc) meer. Er zijn geen 
koppelingen in de gebruikers-
directory naar de netwerk-
installatie.

Er is een nieuw dialoogvenster in 
de (netwerk) setup, waarin de 
gebruiker wordt gevraagd of de 
systeemintegratie moet worden 
gedaan voor:

• 0 gebruiker (alleen voor 
installaties op een bestandes-
server) (OPTIONEEL)

• 1 gebruiker

• alle gebruikers van de 
computer

Een systeem-integratie voor alle 
gebruikers vereist administrator-
of root-rechten voor de PC.

In plaats van de vlaggen 
NETWORK, WORKSTATION en 
STANDALONE verschaft het 
nieuwe installatie-mechanisme 
een ALL_USER of een 
ONE_USER installatie-type.

Systeem-eigen 
thema integratie 
(native widget 
rendering) 

spec link

Alle
Om integratie van Open-
Office.org  met het 
onderliggende besturings-
systeem te verhogen, zullen alle 
gebruikers-interface elementen 
(zoals knoppen en schuifbalken) 
hetzelfde uiterlijk hebben als die 
welke worden gebruikt in de 
meeste andere 'eigen' 
applicaties voor dat platform. 
OpenOffice.org zal direct 
reageren op veranderingen in 
het bureaublad thema, zoals 
wanneer de gebruiker de 
bureaublad-kleuren of het thema 
verandert.   OpenOffice.org zal 
zijn eigen uiterlijk aanpassen om 
overeen te komen.

Systeem-eigen thema-integratie 
zal beschikbaar zijn voor Gnome 
(versie 2.4 of hoger), Microsoft 
(R) Windows (inclusief XP en 
toekomstige versies), en KDE 
(versie 3.2 en hoger) bureaublad 
omgevingen. Op Windows XP 
moet de 'Windows XP Stijl' 
worden gekozen onder 
Instellingen - 
Configuratiescherm - 
Beeldscherm - Vormgeving om 
het juiste uiterlijk te bereiken.

Thema-integratie zal de 
standaard zijn voor bureaublad-
omgevingen die het 
ondersteunen (hierboven 

OpenOffice.org 2.0 Office Suite Gids naar nieuwe functies  CONCEPT 19 of 37

http://specs.openoffice.org/ui_in_general/controls/NativeWidgetRenderingSpec.sxw
http://specs.openoffice.org/installation/native_installer/networker2_spec.sxw


Nieuwe 
mogelijkheid

Betrokken 
Modules

Voordeel Hoe te bereiken

opgesomd). Systemen 
(bijvoorbeeld, Windows 
98/ME/2000, CDE) die het niet 
ondersteunen, zullen geen 
visuele veranderingen 
waarnemen in OpenOffice.org. 
Op ondersteunde systemen zal 
OpenOffice.org altijd het 
systeem-thema aannemen en 
kan niet kiezen om het niet te 
doen.

Automatische en 
betere Java-
configuratie 

spec link

U kunt nagaan welke versie van 
Java wordt gebruikt door 
OpenOffice.org. Een keuzevak 
stelt u in staat te  kiezen dat 
Java niet moet worden gebruikt.

Kies Extra - Opties - 
OpenOffice.org - Java. U hoeft 
niet handmatig een Java-versie 
te kiezen, omdat dat automatisch 
wordt gedaan indien nodig, maar 
u kunt het wel als u dat wilt.

Er is een lijst waar elk item een 
Java-installatie vertegenwoordigt 
die is gevonden op uw system of 
op een aangegeven/ge-mounte 
netwerk-schijf. Het proces van 
het vinden van de Java-lokaties 
wordt uitgevoerd door het Java 
framework.

Als de gebruiker Java uitschakelt 
worden alle gerelateerde 
instellingen ook uitgeschakeld. 
De instellingen die u maakte 
vóórdat u het “Gebruik 
Java”-keuzevak uitschakelde, 
blijven intact en worden 
opgeslagen als u klikt op 'OK.' 

Betere eigen 
installatie 
behandeling 

spec link

Dit document beschrijft hoe 
installatie-afhankelijke 
configuratie-gegevens kunnen 
worden geïnstalleerd met eigen 
installateurs. Het eerder 
gebruikte mechanisme had 
bepaalde conceptuele 
problemen en kon niet direct 
worden geporteerd naar niet-
eigem installateurs. Het 
document beschrijft ook hoe 
installatie-afhankelijke 
configuratie-gegevens moet 
worden gedefiniëerd voor het 
nieuwe schema. In de 
beschreven oplossing wordt 
installatie-afhankelijke 

Configuratie-module bestanden 
worden eerst naar een wissel- 
directory gekopieerd. De lokatie 
van de (nieuwe) directory is 
$(install)/share/registry/spool.

In een na-installatie stap wordt 
de inhoud van de wissel-
directory samengevoegd met de 
actuele in gebruik zijnde 
configuratie-laag. Dit concept is 
alreeds gerealiseerd in de 
pkgchk installatie van 
voorverpakte configuratie-
gegevens. Dit samenvoegen 
wordt gerealiseerd met behulp 
van de configimport tool. Dit is 
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configuratie samen gedefiniëerd 
met zijn globaal beschikbare 
tegenpool in de module officecfg. 
Gedurende het bouw-proces 
worden deze hoofd-gegevens 
verdeeld in globaal beschikbare 
algemene gegevens, locale-
afhankelijke gegevens en 
installatie-afhankelijke gegevens. 
Gedurende de installatie worden 
installatie-afhankelijke gegevens 
eerst geïnstalleerd in een wissel-
directory en dan geïimporteerd 
vanuit die directory in de actieve 
configuratie-boom, met behulp 
van een UNO (Universal 
Network Object) importeer 
service gedurende na-installatie. 
In typische eigen installateurs 
wordt de importeer service 
uitgevoerd door een hulp-CLI-
programma.

een commando-regel tool die 
dezelfde UNO service toepast 
als die welke wordt gebruikt door 
pkgchk om het configuratie-laag 
pakket samen te voegen.

Nadat een pakket dat 
configuratie-gegevens bevat 
werd geïnstalleerd of gede-
ïnstalleerd, wordt de oude 
samengevoegde configuratie-
laag opgeheven en de laag 
wordt opnieuw opgebouwd 
vanuit de wissel-directory. De 
lokatie van de (nieuwe) laag is 
$(install)/share/registry/modules.

Betere behandeling 
van gelokaliseerde 
beschrijvingen van 
registrer schema 
items

issue 18588

De *.properties bestanden die 
gelokaliseerde beschrijvingen en 
labels voor configuratie schema 
items bevatten worden niet meer 
(onder 
$(install)/share/registry/res) 
geïnstalleerd. Er waren geen 
cliënten voor deze gegevens 
overgebleven. [Opmerking: het 
interne 'ecomp' produkt is 
hierdoor verbroken, maar wordt 
momenteel verwijderd en zal niet 
meer worden getest. In plaats 
daarvan worden de schema item 
beschrijvingen (alleen voor de 
standaard taal--in alle bekende 
gevallen Engels) nu opgeslagen 
in de geïnstalleerde schema 
bestanden (onder 
$(install)/share/registry/schema), 
waar ze veel eenvoudiger 
kunnen worden gevonden door 
geïnteresseerde gebruikers 
(ontwikkelaars of systeem-
beheerders) .

ISO 8601 
Datum/Tijd invoer

De getal-opmaker herkent nu 
invoer overeenkomstig aan ISO 
8601 als geldige datum/tijd 
invoer, ongeacht de 
geselecteerde locale.

De getal-opmaker invoer 
herkenning wordt gebruikt door 
de werkblad-applicatie voor cel-
gegevens invoer en door de 
tekstverwerkings tabelinvoer, 
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bijvoorbeeld.

Configuratie 
genereert uitvoer 
via logging-service

spec link

Om de robuustheid van de 
kantoorpakket-applicatie te 
verhogen tegen corrupte 
configuratie-gegevens zal de 
configuratie-database het 
automatische herstellen van 
onbruikbare data ondersteunen. 
Aanvullend worden 
diagnostische mogelijkheden 
verschaft die systeembeheerders 
of ondersteunende diensten in 
staat stellen om log-uitvoer te 
verkrijgen om de oorzaak te 
identificeren van de configuratie 
problemen. Als een extra 
voordeel kunnen de aanwezige 
mechanismen worden gebruikt 
door elke cliënt van de UNO 
configuratie API om 
betekenisvolle en context-
gevoelige foutenafhandeling voor 
configuratie-falen.

AutoRecovery van 
bestanden en Werk-
omgeving

spec link

De OpenOffice.org Error 
Reporting Tool en de document-
herstel mogelijkheden worden 
gecombineerd in één 
werkstroom. Als OpenOffice.org 
crasht, zullen de documenten 
worden opgeslagen en worden 
de gebruikers geïnformeerd over 
het aanstaande herstel-proces, 
gevolgd door het verzenden van 
een fouten-rapport.

Eerste Start Wizard

spec link

Tengevolge van de wijzigingen in 
het setup-proces in StarOffice 8, 
kan de migratie van gebruikers-
gegevens niet langer worden 
uitgevoerd als deel van de setup. 
Verder zou iedereen die enig 
gegeven zou willen migreren dit 
moeten doen door een speciale 
setup plugin te schrijven. Het 
migratie-proces zal nu worden 
uitgevoerd als OpenOffice.org 
voor de eerste keer wordt 
gestart. Het zou eenvoudig 
moeten zijn om de te migreren 
items te definiëren.

Bij de eerste start van het 
kantoorpakket zult u worden 
gevraagd naar enige migratie-
informatie als een eerdere 
uitgave van OpenOffice.org op 
uw computer bestaat.
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Wijzigingen in 
bronnen 
behandeling

spec link

OpenOffice.org 2.0 zal de 
mogelijkheid hebben om 
taalpakketten toe te voegen aan 
een reeds geïnstalleerde versie. 
Dit zal de noodzaak om een 
complete kantoorpakket-
installatie voor elke taal in 
OpenOffice.org 1.x uit te voeren 
overbodig maken.

Start Module 

spec link

De Start Module – vroeger 
bekend als het Backing Window 
in OpenOffice 1.1 – wordt een 
optionele module. Een 
configuratie-instelling wordt 
gebruikt om de Start Module uit 
te schakelen indien dat wordt 
vereist voor een site-installatie.

Indien in de Start Module, kies 
Extra - Aanpassen.
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Nieuwe database 
applicatie

spec link

Database
In deze nieuwe stand-alone 
database kunt u formulieren, 
rapporten, query's, tabellen, 
weergaven en relaties maken. 
De formulieren, rapporten en 
query's worden opgeslagen in 
één enkel bestandsformaat dat u 
in staat stelt uw database te 
behandelen zoals u andere 
populaire databases zou 
behandelen.

De gebruiker kan de database- 
applicatie starten door te 
dubbelklikken op een 
OpenOffice.org Base bestand, 
via het Bestand - Openen menu 
of via het Bestand - Nieuw 
menu in elke OpenOffice.org 
applicatie.

Verbeterde regel-
einde 
uitwisselbaarheid

(interoperability)**

spec link

Database Bij het verwerken van meer-
regelige tekst op een computer, 
zijn er altijd twee belangrijke 
benaderingen geweest over hóe 
een regeleinde in een tekst aan 
te geven. Afhankelijk van welke 
benadering werd gebruikt voor 
een bepaalde gegevens-set 
dienden applicaties, werkend 
met die gegevens, verschillende 
maatregelen te nemen om  de 
gegevens correct af te kunnen 
werken.

Database-toegang wordt 
hierdoor ook beïnvloed. Bij het 
opslaan van meer-regelige tekst 
in een database-tabel (veld) 
wordt de gebruikte benadering 
gekozen door de database-
ontwerper.  Om de gebruiker de 
meeste flexibiliteit te geven in het 
ontwerpen van de database en 
de mogelijkheden van 
OpenOffice.org te verbeteren 
voor de uitwisseling met 
databases, zal het meer-regelige 
tekstveld in OpenOffice.org 
database-formulieren een 
instelling bevatten over welke 
benadering dient te worden 
gekozen.

Een nieuwe eigenschap 
genaamd Tekstregeles afsluiten 
met wordt geïntroduceerd en 
beschikbaar als een keuzelijst-
vak.

Afhankelijk van de instelling van 
deze eigenschap zal de tekst 
(welke via API kan worden 
verkregen van het controle- 
besturingselement) ófwel een 
DOS (regelomhaal + nieuwe 
regel) óf Unix (nieuwe regel) 
regeleinde bevatten. Als 
resultaat, als zo'n veld wordt 
gebonden aan een database-
kolom, zal de door de gebruiker 
ingevoerde tekst in deze 
database-kolom worden 
opgeslagen met het gekozen 
regeleinde.

De standaardwaarde voor deze 
eigenschap is Unix in verband 
met eerdere compatibiliteits-
redenen.

Aanvullende 
informatie in tekst-
kolommen 

spec link

Database Tabelcontrolebesturingselement-
en in formulieren staan het 
invoegen van tekstkolommen toe 
en zullen worden aangepast met 
de Aantal regels eigenschap 
welke al bekend is van normale 
tekstveld-besturingselementen.

Indien ingesteld op Ja, staat het 
invoerveld voor deze kolom het 
weergeven en invoeren van 
meer-regelige tekst toe.

OpenOffice.org 2.0 Office Suite Gids naar nieuwe functies  CONCEPT 24 of 37

http://dba.openoffice.org/specifications/forms/multiline_line_ends.sxw
http://dba.openoffice.org/specifications/forms/multiline_line_ends.sxw
http://dba.openoffice.org/specifications/Database_application.sxw


Nieuwe 
mogelijkheid

Betrokken 
Modules

Voordeel Hoe te bereiken

Omdat normaal gesproken 
slechts één regel zichtbaar is in 
een tabel-besturingselement, 
volgt de huidige weergegeven 
regel in een dergelijk meer-
regelig invoerveld de cursor. Als 
de hoogte van de rijen in de 
tabel-gegevensweergave het 
weergeven van meer dan één 
regel toestaat, dan is de 
zichtbare regel die waar de 
cursor is geplaatst.

Als een meer-regelige tabel-cel 
(d.i. een cel in een kolom die de 
Aantal regels eigenschap op 
'Ja' heeft ingesteld) niet actief is, 
dan is de eerste regel van de 
opgenomen tekst de eerst 
zichtbare regel in het celgebied.

LDAP authenticatie 
verbetering 

spec link

Database U kunt OpenOffice.org nu 
verbinden met een LDAP 
(Lightweight Directory Access 
Protocol) server met behulp van 
een beveiligde verbinding (SSL). 

Zie Gebruikersnaam, 
Wachtwoord vereist en 
Beveiligde verbinding (SSL) 
gebruiken in de LDAP 
configuratie-pagina's van het 
Database-eigenschappen 
dialoogvenster.

Aanvullende 
dialoogvensters 
voor ADO 

spec link

Database Een nieuw Bladeren-
dialoogvenster stelt de gebruiker 
in staat om ADO (Microsoft (R) 
ActiveX Data Object) 
verbindings-reeksen te maken 
en te bewerken in vanuit een 
grafische interface. 

Microsoft(R) verschaft een 
standaard OLE DB Data link 
configuratie-dialoogvenster in 
zijn OLE DB runtime 
bibliotheken. Er staat een ADO 
verbindings-reeks dat het 
verbinding-dialoogvenster toont. 
Als gebruikers iets veranderen 
en op de OK knop drukken, 
wordt de nieuwe ADO 
verbindings-reeks weergegeven.

Linguïstieke 
ophelderingen 

Database De 'Tekenset' eigenschap voor 
besturingselementen is 
hernoemd naar 'Lettertype' voor 
linguïstieke eenduidigheid. In 
Duits is de tekst gewijzigd van 
'Zeichensatz' naar 'Schrift.' Zie 
issue 26592 (irrelevant in een 
EN doc).

Knop ophelderingen Database In de gegevensbron-verkenner, 
is de Ongedaan maken knop 
gewijzigd van 'Ongedaan maken: 
Gegevens Invoer' naar 

OpenOffice.org 2.0 Office Suite Gids naar nieuwe functies  CONCEPT 25 of 37

http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=26592
http://dba.openoffice.org/specifications/ADO_Browse_Dialog.sxw
http://dba.openoffice.org/specifications/Ldap_authentication.sxw


Nieuwe 
mogelijkheid

Betrokken 
Modules

Voordeel Hoe te bereiken

'Ongedaan maken: 
gegevensinvoer.' 

Wisselen tussen 
alias-namen in SQL 
SELECT statements 

spec link

Database Bij het werken met SQL 
(Structured Query Language) 
select statements, gebruikt 
OpenOffice.org gewoonlijk een 
alias-naam voor tabellen zoals 
'SELECT * FROM <tabel> 
aliasnaam.' De 'alias-naam' in dit 
statement is een zogenaamd 
tabel-alias. Echter, sommige 
databases staan zulke aliassen 
niet toe. Het hierboven vermelde 
statement zou worden 
vervangen door 'SELECT * 
FROM <tabel>.' Sommige 
databases weigeren statements 
met aliassen. 

OpenOffice.org mogelijkheden 
schakelen dit gedrag in of uit.

Aanvullende SQL 
functionaliteit 

Database OpenOffice.org 2.0  drivers zijn 
in staat om de numerieke, 
tekenreeks en datum/tijd 
functies, beschreven in SQL92 
voor dBase, “kale bestanden” en 
werkbladdocumenten uit te 
voeren.

Betere 'Filter' en 
'Sorteren' criteria 

Database Bij het openen van de 'Filter' of 
'Sorteren' dialoogvensters vanuit 
óf binnen de 
gegevensbronverkenner óf een 
database-formulier, zullen 
dialoogvensters nu *niet* meer 
een nieuw filter resp. sorteer- 
criterium toepassen 
overeenkomstig de/het huidige 
geactiveerde besturingselement / 
kolom.

Corrigerende outer 
join escape-reeks

spec link

Database Bij het werken met drivers die 
niet volledig JDBC (Java 
Database Connectivity) of ODBC 
(Open Database Connectivity) 
standaard ondersteunen, kan de 
escape-reeks niet altijd volledig 
worden ondersteund. Statements 
zoals de volgende zullen niet 
werken. 
'SELECT * from {OJ xx left join 
yy . . . }' De OpenOffice.org 

Uitschakelen / Inschakelen van 
outer join-reeks kan worden 
ingeschakeld op een per-
gegevensbron basis. Hiervoor 
moet de 'Info' eigenschap van 
een gegevensbron een naam-
waarde-paar bevatten met:
'Name: EnableOuterJoinEscape
Value: FALSE' .
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gegevensbron werkt om dit 
probleem heen door de {OJ} 
sleutelwoorden uit het SQL-
statement te verwijderen.

Standaardwaarde 
voor verbindings-
wisselingen 
gewijzigd naar: false

issue 34787

Database Zoals met elke database-driver is 
de verbindings-wisseling nu 
standaard uitgeschakeld.

De opties kunnen worden 
gewijzigd in Extra - Opties – 
OpenOffice.org. Base – 
Verbindingen.

Nieuwe Formulier-
assistent

spec link

Database Twee nieuwe assistent-panelen 
vergroten de functionaliteit voor 
sub-formulieren.

Onder OpenOffice.org Base, 
open de formulier-assistent.

Tabel assistent

spec link

Database Tabellen kunnen handmatig 
worden gemaakt in de database 
zoeker. Echter, een assistent 
voor dit doel maakt het 
eenvoudiger – speciaal als die 
ontwerpfouten helpt voorkomen. 

De dialoogvenster-pagina geeft 
de gebruiker een mogelijkheid 
om alle velden die hij nodig heeft 
te kiezen uit deze tabel, 
gescheiden in twee categorieën: 
'privé' en 'zakelijk'.

Database assistent

spec link

Database De nieuwe database applicatie 
heeft een eenvoudig te 
gebruiken ingangspunt nodig om 
een nieuw database bestand te 
maken. Deze database 
bestanden dienen als een 
interface tussen de gebruiker en 
de actuele gegevensbron.

Start de assistent met behulp 
van het Bestand - Nieuw menu.
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Aanvullende 
vertaler voor 
vereenvoudigd 
Chinees naar 
traditioneel Chinees 

spec link

Alle Chinese gebruikers zijn gewend 
om een ingebouwde omzetting te 
hebben tussen Vereenvoudigd 
en Traditioneel Chinees. Deze 
omzetting staat hen toe 
eenvoudig te wisselen tussen 
Chinese geschreven tekst, 
Vereenvoudigd Chinese en 
Traditionele Chinese tekens.  Dit 
komt dicht in de buurt van de 
mogelijkheden van de Japanse 
'Hiragana' en 'Katakana' en de 
Koreaanse 'Hangul / Hanja 
Conversie' 

Kies Extra - Talen 

Alleen beschikbaar als CJK 
ondersteuning onder 'Extra - 
Opties - Taalinstellingen - 
Talen' ingeschakeld is. Anders 
blijft de invoer verborgen.

AutoOpmaak – 
Nummering 
toepassen 
uitgebreid voor for 
vereenvoudigd 
Chinees en Japans

Writer Automatische nummering is nu 
in staat om Chinese punten 
(0x3002); Chinese en Japanse 
haken (0xff08 and 0xff09 ; en 
Japanse spaties (0x3000), 
nummers (0xff10 . . . 0xff19), en 
punten (0xff0e) te 
onderscheiden.

Ondersteuning van 
'Rechts-naar-Links' 
werkbladen in Calc.

spec link 

Calc Ondersteuning van 'Rechts-naar-
Links' werkbladen in Calc.

Rechts-klik op de werkbladnaam 
en vink de optie 'RTL' aan of uit.
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Ondersteuning voor 
de 
'XDataSinkEncrSup
port' interface 

API's De pakket-component 
implementeert de 
'::com::sun::star::packages::XDat
aSinkEncrSupport' interface nu. 
Dit maakt het mogelijk een ruwe 
weergave te geven van een 
terug te vinden versleutelde 
stroom, die een kop bevat met 
versleutelingsinformatie. Dit stelt 
de weergave in staat om de 
stroom naar een ander pakket op 
te slaan, zonder beschrijving.

Verbeterde CWS 
netwerker 

spec link

Er is nu een interface tussen 
installatie en eerste start (Setup 
en SFX). Na een netwerk-
installatie, welke de nieuwe 
standaard is, begint het 
kantoorpakket direct. De 
gebruikersinstallatie is 
verwijderd.

Verbeterd 
OpenOffice.org 
script-raamwerk 

spec link

Framework
Het script-raamwerk stelt 
OpenOffice.org gebruikers in 
staat om macro's te schrijven in 
een aantal talen, voor gebuik 
binnen OpenOffice.org. 
Gebruikers kunnen deze macro's 
toewijzen aan menu-items, 
toetsenbord-combinaties, 
applicatie- en document-
gebeurtenissen, form controls in 
documenten en diverse objecten 
in documenten.

Het Script-raamwerk kan worden 
geconfigureerd door het 
bestand:

<office-dir>/share/registry/data
/org/openoffice/scripting.xcu 

te bewerken.

Alfabetische index 
wijziging

Eerdere hard-gecodeerde index-
informatie is verplaatst van 
'indexentrysupplier' naar 
'localedata,' welke een nieuwe 
sectie heeft gemaakt 
(LC_INDEX) in de 'localedata' 
xml bestanden. Deze sectie 
bevat 3 gedeelten: index-sleutel, 
scripttype en paginawoorden.

Indexsleutel definieert een 
letterlijst voor een index-
algoritme zoals A, B, C, . . . X, Y, 
Z voor Engels Alfanumeriek. Het 
is mogelijk om meer dan één 
algoritme voor een taal zoals 
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'pinyin', 'stroke' en 'radical' voor 
Vereenvoudigd Chinees te 
definiëren. Als de letterlijst 
blanco is, zou de individuele 
UNO service voor het algoritme 
moeten worden verschaft. 
Scripttype definieert het 
Unicode-bereik voor de taal, het 
is Unicode-gedefinieerd 
scripttype, zoals 0 voor basic 
Latin, 10 voor Hebreeuws, 
bijvoorbeeld, we hebben 0 (basic 
Latin) en 1 (Latin 1 Supplement) 
nodig om Duits te kunnen 
afdekken. Zie 
offapi/com/sun/star/i18n/Unicode
Script.idl voor de lijst van 
scripttypes. Paginawoorden 
bevatten twee woorden, zoals p. 
en pp. voor Engels, f. en ff. voor 
Duits. De woorden worden 
gebruikt in de optie 'Combineer 
identieke invoer met p. of pp.' 

Nieuwe 
programmatische 
controle van menu- 
en werkbalk-items 

spec link

Nu kunnen derde-partij 
ontwikkelaars menubalken en 
werkbalken aanpassen aan hun 
behoeften. Menu's en 
werkbalken zijn toegankelijk voor 
UNO (Universal Network 
Objects) ontwikkelaars en 
verschaffen hen runtime-toegang 
tot interfaces, hetgeen hen in 
staat stelt om menu-items, pop-
up menu's en werkbalk-items in 
te voegen / te verwijderen / aan 
te passen. 

Nieuwe lokaties 
voor .sversionrc en 
commando's om ze 
te vinden 

Derde-partij-applicaties zoals de 
testtool kunnen het kantoor-
pakket lokaliseren. De installatie 
schrijft nog steeds een bestand 
genaamd sversion.ini (voor 
Windows) of .sversionrc (voor 
Unix/Linux). 

Het bestand file sversion.ini/ 
.sversionrc wordt gemaakt door 
het installatie-programma in de 
map die wordt gedefinieerd door 
de variabele 
PREDEFINED_CONFIGDIR. 
Deze variabele wordt als volgt 
gedefinieerd: 

Windows:

Eén-gebruiker installatie: map 
voor de huidige gebruiker.

Alle gebruikers- installatie: map 
voor alle gebruikers.

Netwerk-installatie: map voor de 
huidige gebruiker.
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UNIX / LINUX:

Eén-gebruiker installatie: 
homefolder voor de huidige 
gebruiker.

Alle gebruikers- installatie: /etc/ 
folder van het systeem.

Netwerk-installatie: map voor de 
huidige gebruiker.

Testtool vind deze directory's 
met behulp van een nieuw, 
intern commando. Het werkt 
identiek aan het bestaande 
commando 'String 
GetApplicationPath' welke het 
pad levert voor de enkele 
gebruiker en de netwerk-
installatie. 'String 
GetCommonApplicationPath' 
levert het pad voor een 'alle 
gebruikers installatie.' Om de 
lokatie van een kantoorpakket-
installatie te vinden is het dan 
noodzakelijk om beide lokaties te 
controleren voor een vereist 
bestand met een vereiste 
inhoud.

Transparant gebruik 
van UNO 
componenten vanuit 
C++ 

spec link

Als bepaalde clientcode UNO 
 (Universal Network Objects) 
componenten in het 
kantoorpakket wil gebruiken, dan 
is het typische gebruikersgeval 
dat de clientcode eerst zoekt 
naar een bestaande 
kantoorpakket-installatie. Als 
zo'n installatie wordt gevonden, 
wordt nagegaan of het 
kantoorpakket-proces wordt 
uitgevoerd. Als geen 
kantoorpakket-proces wordt 
uitgevoerd, dan wordt een 
kantoorpakket-proces gestart. 
Hierna verbindt de clientcode 
zich met het kantoorpakket met 
behulp van afstand-UNO 
mechanismen om de afstands-
component context van het 
kantoorpakket te bereiken. De 
clientcode kan dan de afstands-
component context gebruiken 
om arbitraire kantoorpakket UNO 
componenten te benaderen. 

Een C++ client-applicatie welke 
UNO gebruikt wordt verbonden 
met de C++ UNO bibliotheken – 
gevonden in de programma-
directory van een UNO 
installatie. Bij het uitvoeren van 
de client-applicatie worden de 
C++ UNO bibliotheken alleen 
gevonden als de UNO 
programma-directory is 
opgenomen in de PATH (voor 
Windows) of 
LD_LIBRARY_PATH (voor 
Unix/Linux) omgevings-
variabele.
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Vanuit het perspectief van de 
clientcode is er geen verschil 
tussen lokale of afstands-
componenten. 

De bedoeling is om de 
component-context op een meer 
transparante manier aan te 
bieden. De lokatie van een 
bestaande kantoorpakket-
installatie of een uitgevoerd 
wordend kantoorpakket-proces 
zou verborgen moeten zijn voor 
de gebruiker.

Basic IDE 
toetsenbord 
sneltoetsen 
wijzigingen 

Basic IDE In de Basic IDE (Integrated 
Development Environment) is de 
commando 'BasicStop' sneltoets 
gewijzigd van Alt-F5 naar Shift-
F5. De sneltoets Shift-F5 voerde 
eerder de commando's 
'BasicStop' gevolgd door 
'RunBasic' uit . 

De volledige lijst van sneltoetsen 
volgt in de volgende opmaak: 
sneltoets, commando, actie.

- F5 RunBasic Dit voert de code 
uit, beginnend op de eerste 
regel, of vanaf het huidige 
onderbrekingspunt, als het 
programma daar eerder werd 
beëindigd.

- Shift-F5 BasicStop Stopt 
uitvoering van de code.

- F7 AddWatch Voegt een 
controle in voor de variabele op 
de cursorpositie.

- F8 BasicStepInto Enkele stap 
door elk argument-- beginnend 
ófwel op de eerste regel óf met 
het argument waar de 
programma-uitvoering eerder 
werd beëindigd.

- Shift-F8 BasicStepOver 
Enkele stappen (zoals met F8) 
maar een functie-aanroep wordt 
beschouwd als één enkele 
uitvoeringsstap.

- F9 ToggleBreakPoint Stelt in 
of verwijdert een 
onderbrekingspunt op de huidige 
regel of alle 
onderbrekingspunten in de 
huidige selectie.

- Shift-F9 
ToggleBreakPointEnabled 
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Nieuwe 
mogelijkheid

Betrokken 
Modules

Voordeel Hoe te bereiken

Activeert / Deactiveert het 
onderbrekingsopunt op de 
huidige regel of alle 
onderbrekings-punten in de 
huidige selectie.

Verbeterde Basic 
IDE macrokiezer en 
macro's beheren 

spec link

Basic IDE
Het Scripting Framework stelt de 
gebruiker in staat om macro's te 
ontwikkelen in andere talen dan 
OpenOffice.org Basic. Om de 
gebruiker in staat te stellen zijn 
macro's te beheren, beschrijft dit 
document de veranderingen aan 
de Extra - Macro's submenu's 
en het dialoogvenster dat 
daardoor wordt geactiveerd.

Gebruikers zullen toegang 
vinden tot de verschillende 
dialoogvensters voor macro-
beheer via het Extra sub-menu.

Het eerste item in het sub-menu 
is voor het opnemen van Macro's 
(alleen in OpenOffice.org Basic). 
Het tweede item presenteert 
“Macro uitvoeren” op een manier 
die de gebruiker in staat stelt 
een macro uit te kiezen en uit te 
voeren. Het derde menu-item 
“Macro's beheren...” presenteert 
een submenu dat een item bevat 
voor elke taal. Omdat BeanShell 
en JavaScript deel uitmaken van 
OpenOffice.org, worden 
tenminste drie talen standaard 
opgesomd. Het vierde item is 
'Digitale Handtekening.'
Het vijfde item 'Dialoogvensters 
beheren...' presenteert het 
Macro's beheren met de 
Dialoogvensters tabpagina 
geselecteerd. Behalve voor 
OpenOffice.org Basic brengen 
deze items het van toepassing 
zijnde Beheer-dialoogvenster 
naar voren (de Scripting 
Organizer voor andere talen). In 
het geval van OpenOffice.org 
Basic presenteert het macro-
dilaoogvenster de volledige 
functionaliteit voor Basic 
Macro's-- inclusief het openen 
van “Macro's beheren..”. 

testtool: nieuwe 
commando's om 
vensters te 
minimaliseren / 
maximaliseren / 
herstellen 

Kwaliteit 
Verbetering 

De volgende methoden 
toegevoegd voor Document-
Windows + .Close + BOOL 
.IsMax + BOOL .IsMin + BOOL 
.IsRestore + .Minimize + 
.Maximize + .Restore.

testtool: lezen uit 
windows register

Kwaliteit 
Verbetering 

+ getRegistryValue (sPath as 
string, sKey as string) as string 
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Nieuwe 
mogelijkheid

Betrokken 
Modules

Voordeel Hoe te bereiken

Op win32 systemen geeft het de 
Waarde weer, als die bestaat; 
anders wordt een lege 
tekenreeks weergegeven. 

Op Unix / Linux systemen wordt 
altijd een lege tekenreeks 
weergegeven, terwijl slechts het 
onderstaande schemata is 
toegestaan: 
HKEY_CURRENT_USER 
HKEY_LOCAL_MACHINE.

testtool: uitlezen 
van de bestemming 
van een 
symbolische 
koppeling

Kwaliteit 
Verbetering 

+ getLinkDestination (sLink as 
string) as string 

Op Unix/Linux systemen: Geeft 
de bestemming voor een 
opgegeven koppeling weer. Als 
sLink geen Link is, geef sLink 
weer. 

Op win32 systemen wordt altijd 
sLink weergegeven.

Bestands-
vergendeling 
standaard 
ingeschakeld op 
Unix/Linux 
platformen

Betere bestands-vergendeling is 
nu standaard ingeschakeld op 
Unix/Linux platformen.

Het bestands-vergrendeling 
gedrag is nog steeds te 
controleren via de omgevings- 
variabele 
'SAL_ENABLE_FILE_LOCKING' 
maar, in tegenstelling tot eerdere 
OpenOffice.org versies, moet de 
omgevings-variabele nu expliciet 
worden gedeclareerd als 
bestands-vergendeling op deze 
platformen niet gewenst is .

De javamaker 
genereert nu .class 
in plaats van .java 
bestanden 

Het javamaker gereedschap (dat 
Java classes genereert voor 
UNOIDL entiteiten) genereert nu 
direct Java .class bestanden in 
plaats van .java bronbestanden. 
Verder is elk gebruik van de 
javamaker binnen de 
OpenOffice.org codebasis 
aangepast.

Afhankelijke typen 
worden nu altijd 
gegenereerd door 
cppumaker 

Omdat header-bestanden in 
cppu/inc/com/sun/star/uno 
(Any.hxx, Reference.hxx, 
Type.h) #enkele gegenereerde 
.hdl/.hpp bestanden bevatten, 
worden die nu *altijd* 
gegenereerd door cppumaker: 
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Nieuwe 
mogelijkheid

Betrokken 
Modules

Voordeel Hoe te bereiken

com.sun.star.uno.RuntimeExcept
ion, 
com.sun.star.uno.TypeClass, 
com.sun.star.uno.XInterface 
(tenzij deze typen alleen worden 
gevonden in een aan cppumaker 
doorgegeven register met de -X 
optie). Dit houdt in dat 
cppumaker deze typen altijd 
moet kunnen vinden in enkele 
van de aan cppumaker 
doorgegeven registers.

Enkele-interface-
gebaseerde 
services zonder 
constructors 

UNO Een enkele-interface-
gebaseerde service geschreven 
in UNOIDL als service 
'SomeService: XSomeIfc {};' 
gebruikt om te worden 
geïnterpreteerd als 'service 
SomeService: XSomeIfc;' Zowel 
de eerste als de laatste werden 
geacht een standaard 
constructor te hebben. Dit is 
veranderd. De eerste wordt nu 
geacht in het geheel geen 
constructors te hebben. Dit is 
handig voor services (zoals de 
com.sun.star.uri.UriSchemePars
er_XXX ) die bedoeld zijn om te 
worden geactiveerd door clients, 
maar slechts worden benaderd 
door clientcode via de 
'com.sun.star.uri.UriReferenceFa
ctory' service.

Nieuwe 
Pakketbeheer GUI 

spec link

De Pakketbeheer GUI (Graphical 
User Interface ) is het client-
portaal voor het importeren, 
exporteren en verwijderen van 
pakketten.

Pakketten, zoals UNO (Universal 
Network Object) componenten of 
scripts (uitbreidingen met één 
enkel document), zijn 
uitbreidingen voor het 
kantoorpakket.

Het Pakketbeheer kan worden 
benaderd als een gereedschap 
in het Extra menu. In het 
algemeen toont het 
dialoogvenster een boom-lijst 
met alle beschikbare pakketten, 
gerelateerd aan de context 
(gebruikers installatie, 
kantoorpakket installation laag of 
geopende documenten) waarin 
zij zijn opgenomen.

Aanvullend is een contextmenu 
beschikbaar binnen de keuzelijst 
voor de boomlijst-items.

Een help-ballon toont een 
omschrijving van elke inhoud 
van de keuzelijst van 
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Nieuwe 
mogelijkheid

Betrokken 
Modules

Voordeel Hoe te bereiken

Pakketbeheer.

Nieuwe unopkg 
uitpakken-tool 

spec link

De unopkg uitpakken-tool pakt 
UNO (Universal Network 
Object)-pakketten in- en uit in de 
kantoorpakket-installatie. 

Gebruik:
unopkg add <opties> pakket-
naam . . . 

unopkg remove <opties> pakket-
naam . . .

unopkg list <opties> pakket-
naam . . .

unopkg reinstall <opties>

unopkg gui

unopkg -V

unopkg -h .

Binfilter declaraties 
beschikbaar via 
omgevings-
variabele

issue 35605

Momenteel kunnen de binfilter 
'STRIP001' declaraties slechts 
worden bekeken met een 
speciaal gebouwde bibliotheek. 
De non-pro office kan niet 
worden gestart óf met de 
parameter '-env
:DBG_BF_ASSERT=true' of met 
de omgevings-variabele 
DBG_BF_ASSERT ingesteld.

Apache Xalan-J 
2.6.0 toegevoegd 
aan de Office- en 
build-omgevingen

issue 36335

Xalan-J 2.6.0, samen met de 
ingevoegde Xerces-J 2.6.2 
versie, is toegevoegd aan de 
build-omgeving. Een nieuwe 
module ('xalan') is gemaakt die 
de drie verplichte JAR's: 
'xalan.jar', 'xercesImpl.jar' en 
'xml-apis.jar' bevat.

Alle drie JAR's zullen worden 
geleverd in de '/program/classes' 
directory. Kantoor-componenten, 
die ze willen gebruiken, zouden 
de JAR's via hun manifest 
moeten laden.

Uitzondering: JDK/JRE1.4 
gebruikers zullen nog steeds de 
ingebouwde Xalan gebruiken.

OooBean

spec link

Een belangrijk doel is om 
productie-kwaliteit JavaBeans te 
maken voor de belangrijkste 
OpenOffice.org componenten. 
Een tweede doel is een slimme 
API aan te bieden om de hoofd-
elementen van kantoor-
documenten te benaderen en 
algemene taken uit te voeren.
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Web/Internet

New Feature Modules 
Affected

Benefit How to Access

Enhanced export to 
HTML to produce 
'XHTML 1.0 Strict' 

issue 18295

Writer/Web Exporting HTML (Hyper Text 
Markup Language) now 
produces valid 'XHTML 
[eXtensible Hyper Text Markup 
Language] 1.0 Strict' output. 

Choose File – Export.

XHTML export 
enabled for Calc, 
Draw and Impress

spec link

Writer/Web 
and Math

You can now install and use 
XSLT-based (eXtensible 
Stylesheet Language 
Transformation) input/output 
filters. 

Choose Tools - XML Filter 
Settings.

XForms support Writer/Web XForms is an international web 
forms standard. OpenOffice.org 
is able to create and edit 
XForms-compatible forms.

Choose File - New and XML 
Formulieren.
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