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online extensiebank van LibreOffice. 
Behalve allerhande woordenboeken 
vind je hier hulpmiddelen voor de 
modules Draw, Base en Math en al-
lerlei modeldocumenten die andere 
gebruikers hebben gedeeld. Er zit 
interessant materiaal bij, zoals een 
tool om voertuigonkosten te bere-
kenen, een extensie om tekstvakken 
te voorzien van dummy-tekst, een 
sjabloon om de suikerwaarden in 
het bloed bij te houden en veel meer. 
Nadat je de extensie hebt geïnstal-
leerd, moet je LibreOffice wel even 
herstarten.

CALC
7. WERKBLADEN
Wie ooit in Excel heeft gewerkt, 
vindt in Calc onmiddellijk zijn draai. 
Elk spreadsheet kan uit verschillen-
de werkbladen bestaan en elk blad is 
opgebouwd uit cellen die je vult met 
tekst, getallen en formules. Onder in 
beeld zie je de werkbladen die in het 
spreadsheet zitten. Calc gebruikt 
de Open Document-indeling .ods 

om rekenbladen op te slaan, maar 
je kunt het bestand ook exporteren 
naar het xls-formaat voor Excel of 
naar verschillende bestandsindelin-
gen zoals csv-, pdf-, html.

Om snel een waarde in een cel op 
te maken als valuta, percentage, 
datum, aantal of decimaal getal, ge-
bruik je de knoppen van de werkbalk 
Opmaak. In Calc vinden we weer de 
handige zijbalk terug, waar je in het 
paneel Eigenschappen de opmaak 
van de cellen vastlegt. Wil je bijvoor-
beeld dat alle negatieve getallen in 
het rood verschijnen, dan vink je die 
optie aan in dit paneel. Calc onder-
steunt geavanceerde functies zoals 
draaitabellen en kan aan de hand 
van huidige gegevens voorspellingen 
doen voor de toekomst.

8. FORMULES
Geen spreadsheet zonder formules 
… Wanneer je in de zijbalk op de 
fX-knop klikt, opent zich het paneel 
Functies. Alle formules zijn opge-
steld in het Nederlands en om het 
overzicht te behouden in het enor-
me aanbod organiseert LibreOffice 

de formules in categorieën zoals 
Financieel, Logisch, Wiskundig
enzovoort. Wanneer je in Calc een 
aantal cellen met getallen selec-
teert, verschijnt standaard de som 
van die waarden in de statusbalk. Je 
kunt hier ook andere berekeningen 
laten verschijnen door op het knopje 
te klikken waar nu Som= staat. Wil 
je bepaalde gegevens weergeven 
in grafieken? Dat werkt hetzelfde 
als in Excel: je selecteert een bereik 
en klikt dan op de knop Diagram. 
Hierdoor opent zich de Assistent 
Diagrammen die je door de verschil-
lende keuzestappen leidt. Het moet 

wel gezegd worden dat de verschil-
lende diagrammen op grafisch vlak 
moeten onderdoen voor Excel.

9. DELEN
In de spreadsheet-module Calc kun-
nen meerdere gebruikers gelijktijdig 
aan hetzelfde werkblad werken. 
Daarvoor moet elke gebruiker die wil 
samenwerken een naam opgeven 
in Extra / Opties / LibreOffice / 
Gebruikersgegevens. Daarna acti-
veert de degene die het werkblad 
aanmaakt de samenwerking op dit 
rekenblad met Extra / Werkblad 
delen. Hierdoor wordt het document 
opgeslagen in de modus Delen en 
dat merk je in de titelbalk. Wanneer 
een van de gebruikers het gedeelde 
document opslaat, zal dit document 
zichzelf updaten, zodat de gebruiker 
de laatste versie ziet van alle wijzi-
gingen die zijn opgeslagen door alle 
gebruikers.

DRAW
10. VECTOREN
Draw is een typisch vectortekenpro-
gramma, hoewel het ook bewerkin-
gen kan uitvoeren op rasterafbeel-
dingen. Dit tekenpakket heeft een 
set tools aan boord om technische 
tekeningen te maken met 2D- en 
3D-manipulatie. Een Draw-tekening 
kan een maximale paginagrootte 
van 300 cm bij 300 cm hebben, wat 
dus wel van pas kan komen bij het 
produceren van technische teke-
ningen, brochures en posters. Vec-
torafbeeldingen zijn samengesteld 

  6. Vanuit de functie Extensiebeheer kun je nagaan of de geïnstalleerde extensies aan 
een update toe zijn.

COMPATIBEL
We willen iedereen geruststellen die bang is om op dit gratis pakket te 
vertrouwen in een wereld waar Microsoft Office door meer dan een mil-
jard mensen wordt gebruikt. LibreOffice werkt met het OpenD document-
formaat zoals .odt voor tekst, maar het pakket is uitstekend compatibel 
met Microsoft Office. Het was al lang geen enkel probleem om een 
document te bewaren in het doc- of docx-formaat, of presentaties met 
ingesloten video’s om te zetten naar het pptx-formaat van PowerPoint. 
In Writer is het mogelijk om documenten te exporteren naar het epub-for-
maat waardoor je e-books kunt produceren vanuit deze tekstverwerker. 
Zelfs QuarkXPress-bestanden laten zich importeren. Exporteren naar pdf 
kan uiteraard ook. Bovendien kun je het document in de pdf-opties bevei-
ligen met een wachtwoord. Zo bepaal je of de ontvanger het document 
mag openen, wijzigen, afdrukken of de inhoud kopiëren.

  7. Onderaan lees je uit hoeveel bladen 
deze spreadsheet bestaat.

  8. In het paneel Functies zitten alle formules verdeeld in categorieën.
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