Az EuroOffice irodai programcsomag

Az EuroOffice egy ingyenes és nyílt forráskódú, az 1479/2011-es kormányhatározatnak 100%-ban
eleget tevő, gyártói támogatással rendelkező irodai szoftver, amely az OpenOffice.or programra, ill.
származékaira épül. Az EuroOffice segítségével könnyűszerrel szerkeszthet szöveges
dokumentumokat, dolgozhat számolótáblákkal és elkészítheti prezentációját a nyílt ODF
formátumban, de a megszokott MS Office formátumokban is (doc, xls, ppt). Az EuroOffice 7
különböző nyelven is telepíthető, és futtatható az elterjedt Windows, Linux és Android operációs
rendszereken is. Az EuroOffice csomag számos ingyenes és fizetős ún. kiterjesztés modult is
tartalmaz. Ezek olyan hozzáadott funkciókat biztosítanak, amelyek a mindennapos irodai munkákat
is örömteli élménnyé változtatják.

Az EuroOffice fejlesztője, a Multiráció Kft. 2003-ban Innovációs Díjat kapott az EuroOffice elődje,
a MagyarOffice kifejlesztéséért. Mivel az Európai Unióban megnövekedett az érdeklődés a nyílt
szabványokat használó nyílt forráskódú alkalmazások iránt, a MultiRáció új irodai szoftverével
kiterjesztette a lehetséges felhasználói körét: az EuroOffice 7 nyelven telepíthető, amelyek együtt az
Európai Unió lakosságának 85%-a számára teszik lehetővé az anyanyelvi szintű használatot
Az EuroOffice termékcsalád első tagja az EuroOffice 2005 volt, a legfrissebb változat az
EuroOffice 2015. Míg a teljes programcsomag évenként frissül, az éppen elérhető, legújabb
LibreOffice és Apache OpenOffice változat alapján, addig bővítményeinket folyamatosan
fejlesztjük és azonnal hozzáigazítjuk az időközben megjelenő változatokhoz.
A MultiRáció Kft. a gyártói státuszt mint egy másfél évtizedes aktív befektetői, kutatás-fejlesztői
tevékenységgel érte el, amelyhez mind a hazai, mind az uniós források terhére jelentős vissza nem
térítendő támogatást kapott a kormány vonatkozó szerveitől mind közvetlenül, mind állandó
egyetemi partnereivel, az ELTE-vel és SZTE-vel együtt folytatott K+F projekteken keresztül. Így a
társaságban mind forráskód oldali, mind felhasználói oldali igen jelentős ismeret, tapasztalat és
szaktudás halmozódott fel.
EuroOffice 2015
A sokféle tulajdonsággal rendelkező EuroOffice 2015 integrált irodai szoftver teljes megoldást kínál
mind az intézmények, mind az üzleti világ és az egyéni felhasználók számára. Az EuroOffice 2015
szabadon hozzáférhető, a LibreOffice-hoz hasonló licenc feltételű. Tartalmaz:
•

szövegszerkesztőt (EuroOffice Writer)

•

táblázatkezelőt (EuroOffice Calc)

•

bemutató készítőt (EuroOffice Impress)
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•

rajzolót és képszerkesztőt (EuroOffice Draw)

•

adatbázis-kezelőt (EuroOffice Base).

A program képes minden elterjedtebb fájlformátum kezelésére, beleértve a Word, Excel,
PowerPoint fájlokat is. Saját fájlformátuma az ODF nemzetközi ISO szabvány fájlformátum.

EuroOffice 2015 Professzionális
Az EuroOffice 2015 Professzionális magába foglalja az EuroOffice 2015-öt, ezen felül
terméktámogatást ad és a következő funkcionális
bővítményeket kínálja:
•

Az EuroOffice Nyelvi eszközök a MorphoLogic
eszközével, mely tartalmaz helyesírás-ellenőrző
modult angol, német, olasz, francia, spanyol,
lengyel és magyar nyelvre, nyelvhelyesség
ellenőrzőt angol, német, francia, spanyol, olasz,
lengyel, magyar, cseh, holland, litván, szlovén, svéd
és ukrán nyelveken, elválasztót angol, német,
lengyel és magyar nyelvekre, valamint magyar
nyelvre szinonima szótárat

• EuroOffice Professzionális Térképes diagram:
térképdiagram-modul, amely a 28 tagú Unió területére megyei (NUTS3), Magyarországon
település szinten alkalmazható, de alkalmas diagramok megjelenítésére világtérképen, illetve
részletesen az Egyesült Államok területén
• EuroOffice Professzionális Szótár: szövegkövető
szótárfunkció
a
szövegszerkesztőben,
a
számolótáblában és a bemutató készítőben beépített
szótárakkal
és
saját
szótár
betöltésének
lehetőségével
• EuroOffice Professzionális Optimalizáló: az
OpenOffice eredeti szimplex algoritmusát alkalmazó
lineáris, valamint egy egyedi, a nemlineáris
problémákat kezelő nemlineáris megoldó.
•

Az EuroOffice Professzionális Vonalkód és QR
kód generátor segítségével könnyen elkészítheti az
EuroOffice (vagy egyéb OpenOffice alapú
alkalmazás)
Munkafüzet,
illetve
Rajzoló
dokumentumaiban a legelterjedtebb egy-, vagy
kétdimenziós kódokat.

A legtöbb bővítmény használható Apache OpenOffice-szal és LibreOffice-szal is és mind
rendelkezésre áll angol, német, francia, spanyol, olasz, lengyel és magyar nyelven (más lokalizált
nyelvű változatokban az angol nyelvű változat jelenik meg). Az EuroOffice 2008-tól kezdődően az
EuroOffice alkalmazások a MultiRáció és Szegedi Tudományegyetem közös K+F projektje, az
OpenOffice++ eredményei alapján javított minőségű kódra épülnek. Az EuroOffice 2015
Professzionális teljes és bővített funkcionalitást kínál más irodai alkalmazások árának a töredékéért.
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A központosított közbeszerzésben elérhető, gyártói terméktámogatást tartalmazó EuroOffice
csomagok:
• EuroOffice 2015 Professzionális
• EuroOffice 2015, Professzionális kiterjesztés csomaggal együtt
• EuroOffice 2015, Standard kiterjesztés csomaggal együtt
• EuroOffice Extra
A hatályos Keret-Megállapodás azonosítószáma: KM0301SLIC13.
EuroOffice 2015 Professzionális tartalma: Adaptivitás, Kézikönyv, Nyelvi eszközök, Szótár,
Optimalizáló, Vonalkód/QR-kód, Térképes diagram.
EuroOffice Extra tartalma: Kézikönyv, Nyelvi eszközök, Szótár, Modeller, Vonalkód/QR-kód,
Térképes diagram, Extension Creator.
Standard Kiterjesztések csomag tartalma: Kézikönyv, Nyelvi eszközök, Szótár, Optimalizáló,
Vonalkód/QR-kód.
Professzionális Kiterjesztések csomag tartalma: Kézikönyv, Nyelvi eszközök, Szótár, Optimalizáló,
Vonalkód/QR-kód, Térképes diagram. Más OpenOffice.org származékokkal is használható.
Valamennyi termékünk kombinálható alap-, vagy emelt szintű terméktámogatással.
Alap támogatás: 3 hónapig, telefonos, e-mailes telepítői, felhasználói támogatás, munkanapokon 24
órás reakció idővel, plusz a frissítések letöltésének biztosítása a támogatás időtartamára.
Emelt szintű támogatás: 1 évig, telefonos, e-mailes, szükség esetén helyszíni rendszerbevezetői,
telepítői, felhasználói támogatás, munkanapokon munkaidőben 4 órás reakció idővel, kiszállás
esetén 72 órás reakció idővel, plusz a felhasználói visszajelzések és folyamatos kódalapú minőség
monitorozás alapján készülő frissítések.
Versenyelőnyök
Az EuroOffice alkalmazás a hozzá kapcsolódó bővítményekkel többet nyújt, mint amit önmagában
az Apache OpenOffice vagy a LibreOffice képes nyújtani. A szoftver nyílt forrású, s bízunk benne,
hogy felhasználóink hasznosnak találják a hozzáadott értékeket, az Apache OpenOffice és a
LibreOffice felhasználói pedig kedvet kapnak használatukhoz.
Az EuroOffice alkalmazás mindemellett tartalmaz olyan saját javításokat és többletfunkciókat,
melyek az alap-programokba még nem kerültek vissza. Tudjuk, hogy ezek a részletek nagyon
fontosak felhasználóinknak, illetve bővítményeink futtatásához is szükségesek, ezért saját
minőségbiztosítási rendszerünkön keresztül építjük be ezeket alkalmazásunkba.
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EuroOffice Modeller
Az EuroOffice Modeller egy hatékony statisztikai modellező és elemző eszközzel egészíti ki a
táblázatkezelőjét. Matematikai és statisztikai eljárások sokaságát kínálja az optimalizálás,
adatelemzés és az idősor előrejelzés területén. Az EuroOffice (vagy bármely más OpenOffice
származék, mint a LibreOffice vagy az Apache OpenOffice) kiterjesztéseként telepíthető, így a
táblázatkezelő egyéb funkcióival zökkenőmentesen együttműködik.
Az EuroOffice Modeller használatával a következő típusú feladatok oldhatók meg:
•

Optimalizálás
lineáris, nemlineáris és sztochasztikus eljárások

•

Statisztikai elemzés
T-tesztek és F-tesztek az átlagok és varianciák összehasonlítására

•

Idősorelemzés
regressziós analízis az adatok változókhoz hasonlításához, valamint Kalman-szűrő, mint
zajszűrő eljárás.

További EuroOffice csomagok
EuroOffice alkalmazások Androidra

EuroOffice for Android
A MultiRáció EuroOffice for Android alkalmazásával megnyithatja és szerkesztheti az ODF
formátumú szöveges dokumentumokat (ODT
fájlok). A beépített fájlböngésző segítségével
könnyen
kiválaszthatja
a
szöveges
dokumentumot (Böngészés, Helyi fájlok és
Legutóbbi fájlok).

A következő szerkesztési műveletek közül
választhat:
•
•
•
•

Bekezdések létrehozása, módosítása,
törlése
Betűtípus, méret és szín
Betűstílusok: félkövér, dőlt, aláhúzott
és alsó/felső index
Jobbra, balra vagy középre igazítás
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•

Táblázatok, képek és felsorolások megjelenítése, módosítása, beszúrása és törlése

EuroOffice Words
A MultiRáció EuroOffice for Tablet alkalmazásával
megnyithatja és szerkesztheti az ODF formátumú szöveges
dokumentumokat (ODT fájlok). A beépített fájlböngésző
segítségével
könnyen
kiválaszthatja
a
szöveges
dokumentumot, legyen az ODT vagy DOC/DOCX formátumú.

Rendelkezésére állnak egy teljes körű szövegszerkesztő
képességei:
•

Szöveg létrehozása, módosítása, törlése

•

Karakter és bekezdés formázási műveletek

•

Táblázatok, alakzatok, szövegdobozok
létrehozása és szerkesztése

és

listák

Az EuroOffice for Tablet egy Qt alapú alkalmazás, amely a
Calligra kódjára épül, kezelői felülete táblagépekre optimalizált, de természetesen erősebb
telefonokon is használható.

EuroOffice Calc
A MultiRáció EuroOffice Calc alkalmazásával megnyithatja és szerkesztheti az ODF formátumú
számolótáblákat (ODS fájlok). A beépített
fájlböngésző
segítségével
könnyen
kiválaszthatja a számolótáblát, legyen az ODS
vagy XLS/XLSX vagy CSV formátumú.

Rendelkezésére állnak egy teljes
számolótábla alkalmazás képességei:
valamint

körű

•

ODS, XLS/XLSX
fájlok megnyitása

CSV

•

Táblázatok szerkesztése, sorok,
oszlopok, cellák formázása

•

Képletek megadása,
számítások elvégzése

•

Az Excelben megszokott beépített
függvények
a
matematika,
statisztika és a pénzügy területéről

•

Diagramok rajzolása

összetett

5

•

Módosított fájl mentése ODS , XLS vagy CSV formátumban

Az EuroOffice Calc egy Qt alapú alkalmazás, amely a Calligra kódjára épül, kezelői felülete
táblagépekre optimalizált, de természetesen erősebb telefonokon is használható.

EuroOffice Presenter
A
MultiRáció
EuroOffice
Presenter
alkalmazásával megnyithatja és szerkesztheti
az ODF formátumú prezentációkat (ODP
fájlok). A beépített fájlböngésző segítségével
könnyen kiválaszthatja a prezentációt,
legyen az ODP vagy PPT/PPTX formátumú.

Rendelkezésére állnak egy teljes
prezentációkészítő képességei:

körű

•

ODP valamint PPT/PPTX fájlok
megnyitása és szerkesztése

•

Diavetítés indítása

•

Dia animációk megjelenítése
és szerkesztése

•

Szövegek
teljes
körű
formázásának lehetősége

•

Alakzatok, diagramok, képek
és táblázatok beszúrása és
formázása

•

Módosított fájl mentése ODP
formátumban

Az EuroOffice Presenter egy Qt
alapú alkalmazás, amely a Calligra kódjára épül, kezelői felülete táblagépekre optimalizált, de
természetesen erősebb telefonokon is használható.
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