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de functie om video en audio toe 
te voegen. Deze mediabestanden 
moeten lokaal op de harde schijf 
staan. Op vlak van video-ondersteu-
ning merk je de beperking van deze 
kantoortoepassing.

Overigens is het bij geen 
enkele toepassing van LibreOffice 
mogelijk om filmpjes van internet 
in te voegen. Bovendien moet je 
de documenten in Writer, Calc, 
Impress of Draw opslaan in de Open 

Document-indelingen, anders wor-
den de video’s niet in de bestanden 
opgeslagen.

15. OVERGANGEN EN 
ANIMATIES
In de zijbalk bevindt zich een paneel 
genaamd Diawissel, met een breed 
aanbod aan overgangen waarvan je 
de duur kunt instellen. In het paneel 
daaronder selecteer je de animaties 
om bepaalde elementen van de 

OPEN ALS STANDAARD
LibreOffice ondersteunt het Open Document Format en dit slaat aan bij 
verschillende overheden. De Britse overheid koos enkele jaren geleden 
voor dit opensource-formaat, en in Nederland zien we dezelfde trend. 
Sinds 1 januari 2009 moeten alle overheden, zoals gemeenten, provin-
cies en waterschappen, hun documenten ook in odf-formaat aanbieden.
Het voordeel van zo’n open standaard is dat de organisatie geen MS 
Office-softwarelicenties voor elke computer hoeft te betalen. Boven-
dien loop je als gebruiker geen risico dat de ontwikkelaar op een dag met 
zijn product stopt, waardoor je dan ineens niet langer toegang hebt tot 
documenten die opgeslagen zijn in de eigen indeling. Dit laatste is in het 
verleden gebeurd met de gebruikers van Microsoft Works.

  14. Je kunt filmpjes in de presentatie tonen, op voorwaarde dat je het bestand opslaat 
in het odp-formaat.

  15. De overgangen die je tussen dia’s kunt 
plaatsen, heten in LibreOffice diawissels.

  17.  Een formule of functie noteren is een 
kwestie van vakjes invullen.

MySQL-database aanspreekt en be-
heert. Iedere keer dat je Base start, 
verschijnt de Database Wizard waar 
je drie opties hebt: een gloednieuwe 
database maken, een bestaande 
database van de computer af 
openen, of verbinding maken met 
een database die gemaakt is in een 
andere toepassing. Daarna maak je 
velden in verschillende tabellen aan, 
zodat je de records kunt vullen met 
informatie. Databases zijn gemaakt 
om ontzettend veel informatie 
te beheren, daarom is het fijn dat 
Base een uitgebreid en aanpasbaar 
zoeksysteem bevat.

MATH
17. MATH
De laatste component die in Libre-
Office aanwezig is, is een editor om 
wiskundige formules te noteren 
en te bewerken. Je kunt Math 
toepassen in de LibreOffice-docu-
menten, of je gebruikt de tool als 
zelfstandige applicatie. Wanneer 
je een formule wilt invoegen in 
een LibreOffice-document, plaats 
je de cursor op de juiste locatie en 
selecteer je de menuoptie Invoegen
/ Object / Formule. Gebruik je Math 
als zelfstandige tool, dan kun je een 
formule bewaren als afzonderlijk 
math-bestand. Math maakt het de 
gebruiker makkelijk om formules te 
typen. Als je bijvoorbeeld een breuk 
wilt invoegen, klik je op het breuk-
pictogram in het venster Elementen, 
waarna je de waarden invult tussen 
de accolades. Iedere formule kun je 
opmaken met behulp van het sub-
menu Indeling. Op die manier kies je 
het lettertype en de tekengrootte.

  16. In een nieuwe database moet je eerste veldnamen en veldtypes aanbrengen.

presentatie te benadrukken. Het zij-
paneel Hoofddia’s gebruik je om een 
volledig andere diastijl te kiezen, 
maar die wordt alleen toegepast op 
de geselecteerde dia(‘s).

Klik op de knop Diavoorstelling of 
druk op F5 om de presentatie te star-
ten. Wanneer je het contextmenu 
gebruikt tijdens de diavoorstelling, 
kun je de muisaanwijzer wijzigen 
in een pen waarvan de lijndikte 
en kleur aanpasbaar is. Tijdens 
de presentatie schakelt Impress 
naar de Presenter-console. In deze 
persentatiemodus ziet de spreker 
op zijn laptop- of op zijn desktop-
scherm de huidige dia en de dia die 
dadelijk volgt. Bovendien kan hij de 
opmerkingen lezen die hij vooraf 
bij bepaalde dia’s heeft genoteerd. 
Deze console werkt alleen wanneer 
twee beeldschermen zijn aangeslo-
ten. Uiteraard is het ook mogelijk 
om hand-outs in verschillende lay-
outs af te drukken.

BASE
16. BASE
De databasesoftware Base is 
vergelijkbaar met Microsoft Access. 
Deze module is een onderdeel dat 
de thuisgebruiker waarschijnlijk het 
minst zal gebruiken. Toch is dit een 
krachtige tool waarmee je zelfs een 
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