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Woord vooraf

De StarOfficeTM 9-software is een volledige suite voor kantoorproductiviteit. Hierin wordt de
standaard OpenDocument-indeling (ODF) gebruikt om documenten op te slaan. Daarnaast
kunt u Microsoft Office-documenten openen, bewerken en opslaan.

Aan de hand van deze StarOffice 9 Aan de slag-gids kunt u de StarOffice-productiviteitssuite
installeren en starten.

Voor wie is dit boek bedoeld
Dit boek is een basisnaslagwerk voor mensen die StarOffice 9-kantoorsuite onmiddellijk willen
gaan gebruiken. Als u in deze gids geen antwoord op uw vragen vindt, kunt u de
toepassings-Help van elk StarOffice 9-programma raadplegen.

Opbouw van dit boek
Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de StarOffice 9-suite.

Hoofdstuk 2 geeft informatie over installatie op alle besturingssystemen.

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe u de StarOffice 9-programma's start en uitgelegd wat u op
het scherm ziet.

In hoofdstuk 4 /m 8 worden de hoofdprogramma's van de kantoorsuite beschreven.

In de Appendix worden de meest gebruikte sneltoetsen vermeld.

In de Woordenlijst staan definities van termen die in dit document gebruikt worden.

Notitie – Vanwege verschillen tussen besturingssystemen kunnen de afbeeldingen in dit
document er op uw computer anders uitzien.
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Verwante informatie
Op de documentatiewebsite van OpenOffice.org (http://documentation.openoffice.org)
vindt u koppelingen naar onder andere documentatie, boeken, studielessen en
gebruikersforums online. De documentatieset staat op
http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation en omvat de volgende
documenten:

■ De beheerdershandleiding van OpenOffice.org biedt informatie over meerdere installaties en
gebruikersbeheer voor systeembeheerders.

■ De OpenOffice.org-gids voor ontwikkelaars bevat informatie voor de ontwikkelaar over
onder andere het beheren van StarOffice vanuit andere toepassingen en vice versa.

■ De Programmeringsgids voor BASIC biedt informatie over het schrijven van macro's en is
bedoeld voor gebruikers met programmeerkennis.

Verwijzingen naar relevante websites van derden
Dit document bevat URL's van derden die aanvullende, relevante informatie bieden.

Notitie – Sun is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de websites van derden die in
dit document worden genoemd. Inhoud, reclame, producten of andere materialen die
beschikbaar zijn op of via dergelijke sites of resources, worden niet door Sun onderschreven en
Sun neemt hier ook geen verantwoordelijkheid voor. Sun is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor enige feitelijke of beweerde schade, of verlies in verband met, veroorzaakt
door of waarvan beweerd wordt dat het is veroorzaakt door gebruik van of vertrouwen op
dergelijke inhoud, goederen of services die beschikbaar zijn via dergelijke sites of resources.

Documentatie, ondersteuning en training
De Sun-website biedt informatie over de volgende aanvullende resources:

■ Documentatie (http://www.sun.com/documentation/)
■ Ondersteuning (http://www.sun.com/support/)
■ Training (http://www.sun.com/training/)

Woord vooraf
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De StarOffice 9 Office Suite

De StarOffice 9 -software is een volledige suite voor kantoorproductiviteit. De eerste versie,
StarOffice 3.0 genaamd, werd in 1995 gepubliceerd, maar modules zoals StarWriter en StarCalc
werden al midden jaren tachtig verspreid. De huidige StarOffice 9-suite is gebaseerd op de
OpenOffice.org 3-suite, en heeft dezelfde OpenDocument-bestandsindeling en werking.

De StarOffice 9-suite omvat de volgende toepassingen:
■ Writer – een tekstverwerker waarmee u brieven, boeken, webpagina's en meer kunt

schrijven
■ Calc – een werkbladtoepassing voor berekeningen en diagrammen
■ Impress – een presentatietoepassing voor kleurrijke dia's
■ Draw – bewerkingstoepassing voor lijnillustraties
■ Base – een database-frontend
■ Math – een gereedschap voor het invoegen van formules in uw documenten

Software-overview van StarOffice
De software is beschikbaar voor meerdere besturingssystemen op verschillende platforms, en in
vele verschillende talen. Documenten wordt opgeslagen in de door ISO gestandardiseerde
OpenDocument-indeling (ODF). Via de StarOffice-suite kunnen ODF-bestanden tussen
besturingssystemen gedeeld worden zonder dat de bestanden moeten worden geconverteerd.
Zie http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument voor meer informatie over de
OpenDocument-indeling.

Voor een overzicht van de belangrijkste StarOffice 9-softwarefuncties gaat u naar de
productwebsite op http://www.sun.com/staroffice.

Voor StarOffice en OpenOffice.org zijn vele aanvullende functies beschikbaar, zoals
spellingscontrolefuncties, sjablonen en rekenmachinefuncties. Deze extensies kunnen via
http://extensions.services.openoffice.org worden gedownload.

1H O O F D S T U K 1
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Wat is er nieuw in de StarOffice 9 Office Suite
Elke nieuwe release en update van StarOffice-programma's biedt nieuwe functies. In de
volgende lijst staan slechts een paar van de nieuwe hoogtepunten in StarOffice versie 9. Op
http://www.sun.com/staroffice vindt u een volledige lijst.

■ Writer
■ Meerdere pagina's in bewerkingsmodus, die u kunt regelen via een zoomschuifregelaar

op de statusbalk
■ Verbeterde notities die in de paginamarge worden weergegeven
■ Nieuwe en verbeterde extensies, zoals de Wiki- en Weblog publicatie-extensies

■ Calc
■ Samenwerkingsfunctie zodat meerdere gebruikers tegelijk aan hetzelfde werkblad

kunnen werken
■ Solver waarmee gecompliceerde 'what-if'-problemen opgelost worden
■ Diagrammen kunnen regressiebogen en foutbalken weergeven

■ Impress en Draw
■ Ondersteuning voor native tabellen met kleurrijke lay-outs
■ Intuïtief bijsnijden van geïmporteerde beelden
■ Extensie voor PDF-import

■ Base
■ Verbeterde interactieve Report Builder-extensie
■ Verbeterde macrofucntionaliteit

Wat is er nieuw in de StarOffice 9 Office Suite
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De StarOffice 9 -suite installeren

In dit hoofdstuk worden installatie en verwijdering van de StarOffice 9-suite voor
kantoorproductiviteit beschreven voor de Windows-, Mac OS X-, Solaris- en Linux-platforms.

Waarschuwing – Lees het Leesmij-bestand in de map met de installatiebestanden voordat u de
StarOffice-suite installeert. Het Leesmij-bestand kan belangrijke allerlaatste informatie bevatten
die niet in deze gids staat.

De Beheerdershandleiding biedt informatie over de tools waarmee u StarOffice-software op een
netwerk kunt onderhouden.

Er zijn verschillende installatiemethoden:

■ Installatie met beheerdersrechten op een centrale locatie waarvoor alle gebruikers
machtigingen voor lezen en uitvoeren hebben.
Dit is de voorkeursmethode die elke gebruiker in staat stelt de software vanuit die centrale
locatie te starten. De software kopieert de configuratiebestanden automatisch naar basismap
van de gebruiker wanneer de gebruiker de toepassing voor het eerst gebruikt.

■ Gebruik van het grafische set-upprogramma voor de gebruikersinterface voor een
gemakkelijke interactieve installatie.

■ Gebruik van de native installatiemechanismen van het besturingssysteem.
■ Windows: msi-bestanden
■ Mac OS X: dmg-bestand
■ Linux: rpm-bestanden
■ Solaris: pkg-bestanden

2H O O F D S T U K 2
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StarOffice 9-software op Windows installeren
In de volgende secties wordt installatie, wijziging of verwijdering van StarOffice 9-software voor
het Microsoft Windows-besturingssysteem beschreven.

Systeemvereisten voor Windows
■ Microsoft Windows 2000, XP of Vista
■ Pentium-compatibele pc
■ 256 MB RAM (512 MB RAM aanbevolen)
■ 650 MB inclusief Sun JavaTM Runtime Environment-software (Chinese, Japanse en

Koreaanse versies: 700 MB, meertalige versie: 750 MB) beschikbare hardeschijfruimte
tijdens installatie

■ 500 MB schijfruimte na voltooiing van installatie wanneer tijdelijke installatiebestanden
worden verwijderd

■ 1024x768 resolutie, 256 kleuren

op Windows installeren
U kunt StarOffice van een cd/dvd installeren of via een gedownloade installatieset.

Notities over het bijwerken van een bestaande StarOffice 8-versie:

Het installatieprogramma leest het Windows-register om ervoor te zorgen dat alle StarOffice
8-versies worden gevonden. Het installatieprogramma vraagt of u de oudere versies wilt
verwijderen. Als u het toepasselijke vakje geselecteerd laat, verwijdert het StarOffice
9-installatieprogramma de installatiebestanden voor de bekende StarOffice 8-versies (normaal
bevinden deze zich in een submap van C:\Program Files\Sun of op de netwerkbestandsserver).
Nadat de oude versies zijn verwijderd, kunnen deze niet meer door gebruikers worden gestart.

Deze update verandert geen bestaande StarOffice 8-gebruikersconfiguratiebestanden. Wanneer
StarOffice 9 voor het eerst word gestart, verschijnt de welkomstassistent. De gebruiker kan
hierin desgewenst instelingen van de StarOffice 8-gebruikersmap naar de nieuwe StarOffice
9-gebruikersmap kopiëren.

▼ Zo installeert u op Windows
U moet beheerdersrechten hebben om de StarOffice 9-software te kunnen installeren.

Zoek de map die de installatiebestanden voor StarOffice 9 bevat.

Dubbelklik op de Setup-toepassing.

Voordat u begint

1

2
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Als u de installatiemap of de lijst met geïnstalleerde programma's wilt wijzigen, kiest u
gebruikergedefinieerde set-up.

Geef aan of u de toepassing voor meerdere gebruikers of één gebruiker wilt installeren. Als u
een installatie voor meerdere gebruikers kiest, worden de pictogrammen om StarOffice
9-programma's te starten naar het menu Start van elke gebruiker gekopieerd.

Voltooi de rest van de installatie.
Opdrachten en pictogrammen om Writer, Calc, Impress, Draw en Base te starten worden aan
de lijst Programma's van het Windows-menu Start toegevoegd. Via een aanvullend StarOffice
9-pictogram op het bureaublad kan de software worden gestart. Het startcentrum wordt dan
weergegeven.

Een StarOffice wijzigen of verwijderen; Installatie op
Windows
Via het StarOffice-setupprogramma kunt u de volgende handelingen uitvoeren. U hebt
hiervoor beheerdersrechten nodig.

■ Wijzigen - hiermee worden bestanden, filters of programma's toegevoegd of verwijderd.
■ Verwijderen - hiermee wordt de StarOffice 9-software van uw computer verwijderd. Uw

instellingen en documenten worden niet verwijderd.

▼ StarOffice-software op Windows wijzigen of verwijderen

Notitie – In de volgende stappen wordt beschreven hoe u het installatievenster van StarOffice in
Windows Vista oproept. Het kan zijn dat er op andere Windows-systemen een andere
procedure gevolgd moet worden.

Sluit alle StarOffice-programma's af, waaronder Quickstarter op de Windows-taakbalk.

Kies in Windows Start→Configuratiescherm en dubbelklik dan op Software.

Selecteer StarOffice 9 in de lijst met programma's.

Wijzig of verwijder de geïnstalleerde StarOffice 9-software.

■ Klik op 'Wijzigen' om de lijst met geïnstalleerde StarOffice 9-software te veranderen.

■ Klik op 'Verwijderen' om de volledige StarOffice 9-suite te verwijderen.
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Installatie op Mac OS X
In deze sectie wordt de installatie of verwijdering van de StarOffice 9-suite voor Mac OS X
beschreven.

Systeemvereisten voor Mac OS X
■ Op Intel-gebaseerde Macintosh met Mac OS X 10.4
■ 500 MB (Chinese, Japanse en Koreaanse versie: 600 MB, meertalige versie: 800 MB)

beschikbare hardeschijfruimte
■ Extra 150 MB voor het .dmg-bestand dat het installeerbare programma bevat;na een

geslaagde installatie kan dit bestand worden verwijderd

▼ StarOffice 9-software op Mac OS X installeren
Zoek het .dmg-bestand op het installatiemedium of in uw Importmap.

Sleep het StarOffice-pictogram naar het programmapictogram.

▼ StarOffice 9-software van Mac OS X verwijderen
Open de programmamap.

Sleep het StarOffice-symbool naar de prullenbak

Installatie op Linux- of Solaris-besturingssystemen
In deze sectie wordt installatie of verwijdering van de StarOffice 9-suite beschreven voor een
computer waarop het Linux- of Solaris-besturingssysteem wordt uitgevoerd.

▼ Een installatie voor meerdere gebruikers op het
Linux- of Solaris-platform uitvoeren

Open een shell- of terminalvenster.

Wordt een superuser door su - te typen
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Verleen toestemming om een grafische weergave voor de root te openen door gebruik te
maken van de rechten die uw gebruikersaccount u geeft.
XAUTHORITY=/home/gebruikersnaam/.Xauthority; export XAUTHORITY

DISPLAY=:0.0; export DISPLAY

Ga naar de map die het StarOffice 9-installatieprogramma bevat.

Start het setup-script.
./setup

Volg de instructies.

▼ Een installatie voor meerdere gebruikers van het
Linux- of Solaris-platform verwijderen
Open een shell- of terminalvenster.

Wordt een superuser door su - te typen

Verleen toestemming om een grafische weergave voor de root te openen door gebruik te
maken van de rechten die uw gebruikersaccount u geeft.
XAUTHORITY=/home/gebruikersnaam/.Xauthority; export XAUTHORITY

DISPLAY=:0.0; export DISPLAY

Ga naar de map die het StarOffice 9-installatieprogramma bevat.

Start het setup-script.
./setup

Kies de optie om de software te verwijderen.

Volg de instructies.

▼ Installatie voor één gebruiker op Linux
U kunt de StarOffice 9-software op Linux alleen voor uw eigen gebruik installeren. Hoewel u
dan geen root hoeft te worden om een installatie uit te kunnen voeren, wordt er geen volledige
systeemintegratie van de software uitgevoerd na installatie. Bij de installatie voor één gebruiker
worden alle bestanden naar uw basismap gekopieerd.
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Zoek in een bestandsbrowser de map met de StarOffice 9-installatiebestanden.

Dubbelklik op het installatiescript.

Als u de lijst met geïnstalleerde modules wilt wijzigen, kiest u de gebruikergedefinieerde
set-up.

Volg de installatie-instructies.

▼ Een installatie voor één gebruiker van Linux
verwijderen
Zoek in een bestandsbrowser de map met de StarOffice 9-installatiebestanden.

Dubbelklik op het installatiescript.

Kies de optie om de software te verwijderen.

Volg de instructies.

Extensies installeren
Extensies zijn bestanden die functionaliteit aan uw geïnstalleerde StarOffice-suite toevoegen. U
kunt een extensiebestand openen via de website Extensions (zie hieronder).

Notitie – In de map op de StarOffice 9-cd of -dvd staan een aantal extensiebestanden. Dubbelklik
op een extensiebestand om de extensie te installeren.

▼ Een extensie installeren
Kies Extra→Extensiebeheer.

Klik in het dialoogvenster Extensiebeheer op de koppeling Hier meer extensies.
Nu wordt uw standaardwebbrowser geopend en de website Extensions
(http://extensions.services.openoffice.org) geopend.

Selecteer een extensie op de website en klik op de knop Get It!.
Wanneer u een extensie op de website selecteert moet de extensie automatisch gedownload en
geïnstalleerd worden.
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Als de extensie niet automatisch wordt geïnstalleerd, voert u een van de volgende handelingen
uit:
Ga in bestandsbeheer naar het gedownloade .oxt-bestand en dubbelklik erop.

Klik in het dialoogvenster Extensiebeheer op Toevoegen, selecteer het gedownloade
.oxt-bestand en klik op Openen.

Optioneel: Bepaalde extensies kunt u pas zien nadat StarOffice opnieuw is opgestart.
Als u StarOffice op Windows-besturingssystemen opnieuw opstart, moet u ook de Quickstarter
in het meldingsgebied van het systeemvak afsluiten.

Een e-mail en agendaclient installeren
Op de StarOffice 9-cd of dvd staat ook een map met een set bestanden voor installatie van
Thunderbird en een Lightning-invoegtoepassing voor Thunderbird. Thunderbird is een open
source e-mailclient die op alle belangrijke platforms waarop ook StarOffice wordt uitgevoerd.

Op http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird/ vindt u meer informatie over installatie
op Thunderbird.

Nadat u Thunderbird hebt geïnstalleerd, kunt u de toepassing starten en er vervolgens de
Lightning-invoegtoepassing aan toevoegen. Lightning is een invoegtoepassing voor
Thunderbird, die functies en een gebruikersinterface toevoegt waarmee agendagebeurtenissen
en -taken kunnen worden bijgehouden.

Afhankelijk van uw versie van Thunderbird 3 kan de Lightning-invoegtoepassing vooraf
geïnstalleerd zijn. Op http://www.mozilla.org/projects/calendar/lightning/ vindt u
meer informatie over het toevoegen van de Lightning-invoegtoepassing.
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Kennismaking met de StarOffice-suite

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de StarOffice 9-programma's start en hoe u met de
elementen werkt die in alle toepassingen voorkomen.

De StarOffice 9-programma's starten
Hoe u de StarOffice 9-programma's start is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem.

■ U start de StarOffice-programma's op Windows door te dubbelklikken op het StarOffice

9-pictogram op uw bureaublad.
■ Op het Linux- of Solaris-platform kunt u de StarOffice-programma's op een van de

volgende manieren starten:
■ Open een terminalvenster en typ soffice.
■ Kies Launch→Applications→StarOffice 9, indien beschikbaar.
■ Dubbelklik op het StarOffice 9-pictogram op het bureaublad, indien beschikbaar.

■ U kunt de StarOffice-programma's op Mac OS X starten door op het StarOffice-pictogram
in de programmamap te klikken.

Notitie – Kopieer het pictogram naar het programmadock om het direct toegankelijk te
maken op Mac OS X.

3H O O F D S T U K 3
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De welkomstassistent en het startcentrum
Wanneer u de StarOffice 9-software voor het eerst start, geeft de welkomstassistent een reeks
dialoogvensters weer. U wordt verzocht de licentieovereenkomst te lezen en accepteren, uw
naam op te geven en aan te geven of u de software wilt registreren.

Het is raadzaam de software te registreren, hoewel dit niet verplicht is. U kunt u ook later
registreren via het Help-menu. Wanneer u besluit u te registreren, wordt de registratiepagina
van sun.com in uw webbrowser geopend. Open https://reg.sun.com/whyregister voor
informatie over de voordelen die lidmaatschap van de Sun-gebruikerscommunity met zich
meebrengt.

Na de welkomstassistent verschijnt het StarOffice 9-venster waarin het startcentrum wordt
weergegeven.

Klik op een pictogram om het bijbehorende StarOffice 9-programma te starten. Klik
bijvoorbeeld op het pictogram Tekstdocument om een nieuw Writer-document te openen. De
pictogrammen onder in het startcentrum openen webpagina's in uw webbrowser.

U ziet het startcentrum ook wanneer er geen StarOffice 9-documentvensters openstaan.

De welkomstassistent en het startcentrum
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Menu's, werkbalken en sneltoetsen gebruiken
U kunt menuopdrachten, werkbalken, sneltoetsen of een combinatie van deze drie methoden
gebruiken om taken in de StarOffice 9-programma's uit te voeren. Veelgebruikte taken, zoals
het kopiëren en plakken van tekst in een document, kunnen via pictogrammen op een werkbalk
of sneltoetsen versneld worden.

Gemeenschappelijke menus
In de menubalk boven aan het StarOffice 9-venster staan de opdrachten die u voor de
momenteel geselecteerde items kunt gebruiken. Selecteer de naam van een menu en dan de
opdracht die u wilt gebruiken. Niet-beschikbare opdrachten worden grijs weergegeven.

Tip – U kunt ook een opdracht kiezen door een toetsencombinatie in te drukken. Als u
bijvoorbeeld een document wilt openen, drukt u op Control-O, d.w.z. u houdt de Control-toets
ingedrukt terwijl u op de O-toets drukt. Op Mac OS X gebruikt u de Command-toets in plaats
van de Control-toets.

U kunt StarOffice-opdrachten ook via een contexmenu openen. Als u een snelmenu wilt
openen, selecteert u een tekstpassage of een object in uw document en klikt u met de
rechtermuisknop.

Menu's, werkbalken en sneltoetsen gebruiken
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Notitie – Als u een Macintosh-toetsenbord gebruikt, vervangt u de namen van de toetsen in deze
gids met de overeenkomstige toetsen op uw toetsenbord. Gebruik de toepasselijke vervanging
voor rechtsklikken als u een muis met één knop gebruikt.

Gemeenschappelijke werkbalken
Een werkbalk is een set pictogrammen die veelgebruikte opdrachten representeren. Als u een
van deze opdrachten wilt oproepen, klikt u op het toepasselijke pictogram op de werkbalk.

De werkbalk Standaard staat onder de menu's boven in elk StarOffice-programmavenster. In de
volgende afbeelding staat de werkbalk Opmaak, die tools bevat voor het opmaken van tekst,
onder de werkbalk Standaard. De werkbalk Tabel is een losgemaakte of zwevende werkbalk die
geopend wordt wanneer uw cursor in een tabel staat.

Menu's, werkbalken en sneltoetsen gebruiken
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Tip – Als u uw muisaanwijzer op een werkbalkpictogram zet, wordt de naam van de opdracht
waar het pictogram voor staat, in een geel vak weergegeven. Druk op Shift-F1 om een
uitgebreide Help-tip te zien.

Werkbalken weergeven en verbergen
De meeste werkbalken worden geopend en gesloten op basis van uw handelingen. Wanneer u
bijvoorbeeld in een tabel in uw tekstdocument klikt, wordt de werkbalk Tabel geopend. Klikt u
buiten de tabel, dan wordt de werkbalk automatisch gesloten.

De StarOffice-programma's houden de status, grootte en positie van werkbalken bij. Wanneer u
een zwevende werkbalk sluit door op het pictogram Sluiten van de balk te klikken, wordt de
werkbalk tijdelijk gesloten. De werkbalk wordt definitief gesloten wanneer u
Beeld→Werkbalken en de naam van de werkbalk kiest. Kies dezelfde opdracht om de werkbalk
weer te activeren.

▼ Een verborgen werkbalk weergeven

Kies Beeld→Werkbalken en klik op de werkbalknaam.

Werkbalken verplaatsen en schalen
Als u een werkbalk wilt verplaatsen, sleept u de greep aan de linkerrand van een vastgezette
werkbalk of de titelbalk van een zwevende werkbalk naar een andere positie op het scherm. Wilt
u de werkbalk vastzetten, dan sleept u hem naar de rand van het programmavenster.

De afbeelding toont twee werkbalken die naast elkaar zijn vastgezet.

Wilt u een zwevende werkbalk schalen, dan versleept u een rand van de werkbalk. U kunt de
horizontale Tabel-werkbalk bijvoorbeeld verslepen zodat hij verticaal wordt.

Als u pictogrammen op een werkbalk wilt weergeven of verbergen, klikt u op de pijl aan het
eind van de werkbalk, kiest u Zichtbare knoppen en selecteert u een knop.

Wilt u meer opdrachten aan de werkbalk toevoegen, dan klikt u op de pijl aan het eind van de
werkbalk en kiest u Werkbalken aanpassen.
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Sneltoetsen
U kunt sneltoetsen gebruiken om snel veelvoorkomende taken in de StarOffice-programma's
uit te voeren. Sneltoetsen zijn een of meer toetsen die u op het toetsenbord indrukt om een taak
uit te voeren. Druk bijvoorbeeld op Control-S om het huidige document op te slaan. Op Mac
OS X gebruikt u de Command-toets in plaats van de Control-toets. Zie Appendix voor een lijst
met vaak gebruikte sneltoetsen.

Assistenten gebruiken
Een Assistent toont een reeks dialoogvensters waarin u een aantal stappen doorloopt om een
document te maken, zoals een brief. U start een assistent door Bestand→Assistenten te kiezen
in een willekeurig StarOffice-programma.

Notitie – Sommige Assistenten worden automatisch gestart, bijvoorbeeld wanneer u een
databaseformulierdocument maakt, of wanneer u een werkblad naar HTML-indeling
exporteert.

Sjablonen gebruiken
De StarOffice-programma's gebruiken sjablonen om de lay-out en opmaakprofielen van
documenten te bewaren. U kunt een nieuw document opmaken door een van de vele
meegeleverde gespecialiseerde sjablonen te gebruiken. Zie “Zo maakt u een nieuw document
van een sjabloon” op pagina 39 voor meer informatie over het gebruik van sjablonen.

Menu's, werkbalken en sneltoetsen gebruiken
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De Galerij gebruiken
De Galerij bevat afbeeldingen, animaties en geluiden die u aan uw documenten kunt toevoegen.
Zie “Beelden aan uw dia's toevoegen” op pagina 71 voor meer informatie over het gebruik van
de Galerij.

Met documenten werken
In de volgende secties wordt beschreven hoe u documenten kunt maken, openen, afdrukken en
opslaan.

▼ Zo maakt u een nieuw document
Kies Bestand - Nieuw in een StarOffice-programma en klik op het type document dat u wilt
maken.

▼ Zo opent u een bestaand document
Kies Bestand→Openen in een StarOffice-programma.

Zoek het document dat u wilt openen, en klik dan op Openen.

U kunt ook een document openen dat niet de StarOffice-indeling heeft, maar bijvoorbeeld de
Microsoft Excel-indeling (.xls).

Wanneer u een document opent of opslaat, geeft StarOffice het native bestandsdialoogvenster
van uw besturingssysteem of een eigen dialoogvenster weer. U kunt deze instelling wijzigen
door Extra→Opties→StarOffice→Algemeen te kiezen
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Tip – In StarOffice-programma's wordt in het menu Bestand een lijst met onlangs opgeslagen
bestanden weergegeven. Als u een van deze bestanden wilt openen, kiest u Bestand→Recente
documenten en klikt u op de bestandsnaam.

▼ Zo drukt u een document af

Tip – Als u de afdrukopties voor het document niet hoeft te veranderen, klikt u op het pictogram
Bestand direct afdrukken op de werkbalk Standaard.

Kies Bestand→Afdrukken in een StarOffice-programma.

In het dialoogvenster Afdrukken specificeert u de gewenste afdrukopties.

(Optioneel) Klik op Opties om extra afdrukopties te specificeren.

Klik op OK.

▼ Zo slaat u een document op
U kunt uw StarOffice-documenten in vele verschillende indelingen opslaan waaronder
Microsoft Office-indelingen (Microsoft Office Open XML-indelingen kunnen niet worden
opgeslagen). U bepaalt waar u elk document opslaat: op uw computer, een netwerkcomputer of
een bestandsserver op het web.

Kies Bestand →Opslaan of Bestand→Opslaan als in elk StarOffice-programma.

Notitie – Als u het document onder een andere naam wilt opslaan, kiest u Bestand→Opslaan als.

Typ een naam voor het document in het veld Bestandsnaam.

(Optioneel) In het vak Bestandstype selecteert u de indeling waarin u het document wilt
opslaan, bijvoorbeeld de Microsoft Word-indeling.

Notitie – Sla het document in de OpenDocument-bestandsindeling op om te garanderen dat er
geen informatie verloren gaat.

Klik op Opslaan.
Het document wordt met de toepasselijke bestandsnaamextensie opgeslagen.
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▼ Zo exporteert u een document naar een andere
indeling
Wanneer u een document exporteert, wordt het huidige document niet gewijzigd. De
StarOffice-software maakt een nieuw bestand met een andere bestandsindeling. creates a new
file with a different file format. U kunt een object uit een Draw-document bijvoorbeeld naar een
JPEG-afbeelding exporteren.

Andere beschikbare exportindelingen zijn onder andere Macromedia Flash SWF en
HTML-document.

Kies Bestand→Exporteren in een StarOffice-programma.

Typ een naam voor het document in het veld Bestandsnaam.

In het veld Bestandstype selecteert u de indeling voor het geëxporteerde bestand, bijvoorbeeld
'HTML-document'.

Klik op Exporteren.

▼ Zo exporteert u het huidige document als PDF

Tip – Als u de standaard PDF-opties niet hoeft te wijzigen, klikt u op het PDF-pictogram op de
werkbalk Standaard.

Kies Bestand→Exporteren als PDF.

In het dialoogvenster PDF-opties specificeert u de gewenste opties en klikt u op Exporteren.

Typ een naam voor het document in het veld Bestandsnaam.

Klik op Exporteren.

▼ Zo verstuurt u het huidige document als e-mailbijlage
Klik op het pictogram Document als e-mail op de werkbalk Standaard.
Het standaard e-mailprogramma op uw besturingssysteem opent en toont een leeg bericht met
het document als bijlage.

Kies Bestand→Verzenden om het huidige document te verzenden in een indeling die geschikt
is voor Microsoft Office-gebruikers.
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Zo kunt u het huidige tekstdocument in Microsoft Word-indeling verzenden. Met deze
opdracht wordt een tijdelijke kopie van het huidige document gemaakt in een leesbare indeling
voor Microsoft Word-gebruikers. Vervolgens wordt een venster geopend waarin u het
e-mailadres van de ontvanger kunt opgeven. Het tijdelijke bestand wordt bijgevoegd.

Migratie uit Microsoft Office
Als u al eens eerder office-suites hebt gebruikt, zullen de StarOffice-programma's vertrouwd
aandoen zodat u direct aan de slag kunt. De StarOffice-suite vereenvoudigt de overgang door u
documenten te laten openen en opslaan die in een andere office-indeling zijn opgeslagen, zoals
de Microsoft Office-indeling.

Over Microsoft Office-documenten
In de Microsoft Office-bestandsindelingen .doc. Als u in .xls- en .ppt-bestandsindelingen
opslaat, worden uw gegevens in een eigen indeling opgeslagen. StarOffice 9-suite gebruikt
daarentegen de OpenDocument-bestandsindeling (ODF), een open en gestandaardiseerde
indeling, om uw gegevens op te slaan. De StarOffice-suite kan documenten echter ook in
Microsoft Office-indeling openen en opslaan (u kunt de Microsoft Office Open XML-indeling
alleen lezen, u kunt er niet naar schrijven).

Notitie – Sla altijd een kopie van een document in de OpenDocument-bestandsindeling op om
alle opmaakinformatie in het document te behouden.

Documenten die macro's voor Microsoft Visual Basic bevatten
De StarOffice-software voert standaard geen Microsoft Visual Basic-macro's uit. Als u Visual
Basic-macro's in de StarOffice-programma's wilt gebruiken, moet u de macro's in de StarOffice
Basic-, JavaScriptTM- of JavaTM-programmeertalen herschrijven. Wilt u een Microsoft
Office-document dat een macro bevat gewoon bewerken, dan kunt u het document in
Microsoft Office-indeling openen, bewerken en opslaan zonder dat dit invloed heeft op de
macro.

U kunt Microsoft Visual Basic-code laten uitvoeren voor .xls-werkbladen. Kies
Extra→Opties→Laden/opslaan→VBA-eigenschappen en selecteer het vakje Uitvoerbare code.

StarOffice-softwarefuncties via Microsoft Office-namen vinden
Hoewel de StarOffice-programma's op Microsoft Office lijken, zijn niet alle termen en
concepten hetzelfde. De opmaak en lay-out van een Microsoft Word-document worden
bijvoorbeeld bepaald door een .dot-sjabloonbestand. In StarOffice Writer worden de opmaak
en lay-out van een document door opmaakprofielen gedefinieerd. Opmaakprofielen bieden
meer flexibiliteit en controle over de weergave van uw documenten dan het sjabloonconcept.

Migratie uit Microsoft Office
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In de volgende tabel staan Microsoft Office-functies met hun equivalente
StarOffice-softwarefuncties. In de Help van de StarOffice-toepassing vindt u een uitgebreidere
lijst.

Microsoft Office XP StarOffice-suite

AutoVormen Galerij-objecten en -vormen

Opmerkingen Notities

Document toewijzen Navigator

Formules controleren Detective

Regel- en pagina-einden Tekstverloop

Opmaak Bewerken→Wijzigingen→Weergeven

Draaitabel Draaitabel

Gegevens vernieuwen Bestand→Opnieuw laden

Tekst vervangen tijdens typen AutoCorrectie

Wijzigingen bijhouden Bewerken→Wijzigingen→Bijhouden

Werkmap Werkblad

Werkblad Blad

Menuopdrachten, werkbalken en sneltoetsen
aanpassen
U kunt de menu's, werkbalken en sneltoetsen in de StarOffice-programma's aanpassen om een
andere werkomgeving te creëren.

Als u deze items wilt aanpassen, kiest u Extra→Aanpassen en vervolgens de relevante tab. Klik
op de knop Help voor meer informatie over het aanpassen van de software.

Tip – Wilt u een werkbalk aanpassen, dan klikt u op de pijl aan het eind van de werkbalk en kiest
u Werkbalken aanpassen uit het submenu. Als u een pictogram wilt weergeven of verbergen,
klikt u op de pijl aan het eind van de werkbalk, kiest u Zichtbare knoppen en klikt u op de naam
van een knop.

Migratie uit Microsoft Office
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Hulp verkrijgen
De StarOffice 9-suite biedt verschillende Help-systemen die u kunt gebruiken terwijl u werkt:
■ Help-toepassing
■ Help Agent
■ Help-tips
■ Uitgebreide Help-tips
■ Contextgevoelige Help

U kunt de geïnstalleerde Help van StarOffice op verschillende manieren oproepen:
■ Kies Help→StarOffice Help of druk op F1.

Deze opdracht opent de Help-Viewer van StarOffice waar u naar een Help-onderwerp kunt
zoeken.

■ Klik op de Help-knop in een dialoogvenster om het Help-onderwerp voor dat
dialoogvenster te openen.

■ Klik op het pictogram Help Agent die automatisch verschijnt wanneer u een
gecompliceerde taak uitvoert.

■ Zet de muisaanwijzer op een menuopdracht of op een pictogram om een Help-tip weer te
geven.

Hulp verkrijgen
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Als u een korte beschrijving van de opdracht of het pictogram wilt zien, drukt u op Shift+F1

om een uitgebreide tip weer te geven. .
■ Kies Help→Ondersteuning voor meer informatie over het verkrijgen van ondersteuning.

Gemeenschappelijke toepassingsopdrachten
Alle StarOffice-programma's delen een soortgelijk uiterlijk evenals enkele opdrachten. U kunt
elk document vanuit elk StarOffice-programma openen, zolang het bestandstype ondersteund
wordt. Zo kunt u in een Calc-document via Bestand→Openen een Microsoft Word-document
selecteren. De StarOffice-suite opent het Word-document automatisch in Writer. Alle open
StarOffice-documenten worden weergegeven in het Windows-menu op de menubalk.

Vele opdrachten van het menu Bestand komen in elk StarOffice-programma voor.

Openen Opent een document in het toepasselijke StarOffice-programma, als het
bestandstype van het document ondersteund wordt

Nieuw Maakt een nieuw StarOffice-document van het gekozen type

Opslaan Slaat het huidige document op

Afdrukken Drukt het huidige document af nadat u de afdrukopties gespecificeerd hebt.

Sluiten Sluit het huidige document, waarbij u gevraagd wordt of u het document wilt
opslaan als u wijzigingen hebt aangebracht.

Integratievoorbeelden voor StarOffice-programma
De StarOffice -programma's zijn nauw geïntegreerd zodat u de inhoud van de ene toepassing
gemakkelijk in de andere toepassing kunt gebruiken. In de volgende secties staan enkele
voorbeelden om te laten zien hoe u van deze integratie kunt profiteren. Er zijn nog veel meer
interacties mogelijk tussen de programma's van StarOffice 9.

▼ Zo voegt u een Calc-celbereik in een tekstdocument in
U kunt een Calc-cellenbereik in een Writer-document invoegen zodat de gegevens automatisch
bijgewerkt worden wanneer u het werkblad wijzigt.

Integratievoorbeelden voor StarOffice-programma
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Open een Writer-tekstdocument en het Calc-werkblad met de gegevens.

In het werkblad selecteert u het celbereik dat u als een tabel in het tekstdocument wilt
weergeven.

Kies Bewerken→Kopiëren.

In het tekstdocument kiest u Invoegen→Plakken speciaal.

In het dialoogvenster Plakken speciaal selecteert u DDE-koppeling en klikt u vervolgens op OK.

▼ Zo voegt u een tekstoverzicht in een presentatie in
Maak een overzicht in een tekstdocument. Een overzicht is tekst die een of meer standaard
alineaopmaakprofielen voor koppen gebruikt, Kop 1, Kop 2, enzovoort.

In het tekstdocument dat het overzicht bevat, kiest u Bestand→Verzenden→Overzicht naar
presentatie.
Er wordt een nieuw presentatiedocument gemaakt waarop het overzicht is toegepast. Elk Kop
1-alineaopmaakprofiel correspondeert met een nieuwe dia. De kopopmaakprofielen die volgen
op Kop 1 in de koppenhiërarchie, worden als opsommingstekens op de dia weergegeven.

Voeg meer tekst aan het overzicht toe of schakel naar de weergave Normaal om objecten toe te
voegen.
Raadpleeg de Help-toepassingen voor meer informatie over overzichten.

▼ Zo kopieert u gegevens met slepen en neerzetten
U kunt met slepen en neerzetten tekst en objecten tussen StarOffice-programma's kopiëren.
Deze procedure beschrijft als voorbeeld hoe u een celbereik van een Calc-blad in een
tekstdocument kopieert.

Open een tekstdocument en het Calc-werkblad met de gegevens die u wilt kopiëren.

Selecteer in het werkblad het celbereik dat u wilt kopiëren.

Houd de Ctrl-toets ingedrukt, sleep het geselecteerde bereik naar het tekstdocument en laat de
Ctrl-toets los.
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Waarschuwing – Als u de Control-toets niet ingedrukt houdt wanneer u de muisknop loslaat,
wordt de inhoud van de cellen naar het tekstdocument verplaatst.

Het celbereik wordt als invoegtoepassing gekopieerd. Als u de inhoud van een gekopieerde cel
in het tekstdocument wilt bewerken, dubbelklikt u op de cel. De Calc-menu's en -werkbalken
worden weergegeven wanneer u in deze modus bent, ook al bevindt u zich in een
Writer-document. Klik buiten de invoegtoepassing om de bewerkingsmodus te verlaten.
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StarOffice Writer

StarOffice Writer is een tekstverwerkingsprogramma waarmee u tekstdocumenten kunt
maken. In dit hoofstuk worden de basisstappen voor het maken, bewerken en opslaan van een
Writer-document besproken.

Een Writer-voorbeelddocument openen

4H O O F D S T U K 4
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▼ Zo opent u een Writer-voorbeelddocument
Kies in een willekeurig StarOffice-programma Bestand→Nieuw→Sjablonen en documenten.

Klik op Voorbeelden in het linkerdeelvenster.

Dubbelklik op de map Tekstdocumenten in het middelste deelvenster.

Selecteer een voorbeelddocument en klik op Openen.

Een nieuw Writer-document maken
U kunt een nieuw tekstdocument maken van een sjabloon of via een Assistent.
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▼ Een nieuw leeg document maken
Kies in een willekeurig StarOffice-programma Bestand→Nieuw→Tekstdocument.

Het nieuwe document wordt op de standaardsjabloon voor tekstdocumenten gebaseerd. De
standaardsjabloon definieert standaardinstellingen, zoals lettertype, tekengrootte, taal en
paginamarges. De Help-toepassing geeft meer informatie weer over standaardsjablonen en hoe
u deze kunt wijzigen.

▼ Zo maakt u een nieuw document van een sjabloon
Kies in een willekeurig StarOffice-programma Bestand→Nieuw→Sjablonen en documenten.

Klik op het pictogram Sjablonen in het linkerpaneel van het dialoogvenster Sjablonen en
documenten.

Dubbelklik op een sjablooncategorie in het middenpaneel.

Notitie – Wilt u een sjablooncategorie verlaten, dan klikt u op de naar linkswijzende pijl boven
aan het dialoogvenster.

Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken, en klik dan op Openen.

Vervang de inhoud van de grijze tijdelijke aanduidingen met uw eigen tekst, afbeeldingen of
objecten.

De Help-toepassing bevat instructies om een document als sjabloon op te slaan.

▼ Zo maakt u een nieuw tekstdocument met een
assistent

Kies Bestand→Assistenten in een willekeurig StarOffice-programma.

Kies Brief, Fax of Agenda.

Volg de instructies.

Een assistent maakt een sjabloon dat u als basis voor nieuwe documenten kunt gebruiken.

●
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Documenttekst toevoegen en bewerken
U kunt tekst kan op de volgende manieren aan uw document toevoegen:

■ Tekst typen met het toetsenbord
■ Tekst uit een ander document kopiëren en plakken
■ Tekst uit een bestand importeren

Documenttekst typen
De gemakkelijkste manier om tekst in uw document in te voegen, is door tekst te typen. Writer
biedt een aantal interactieve gereedschappen voor efficiëntere tekstinvoer.

Wanneer u uw tekst typt, corrigeert AutoCorrectie automatisch de meest voorkomende
spelfouten die u misschien maakt, zoals 'hte' in plaats van 'het'.

De functie Woordinvulling verzamelt standaard lange woorden terwijl u typt. Wanneer u
hetzelfde woord weer typt, maakt de StarOffice-software het automatisch af. Druk op Return of
typ verder om het woord te accepteren.

Tip – Wilt u de automatische invullings- en vervangingsfuncties uitschakelen, zoek dan in de
Help-toepassing naar de volgende termen:

■ AutoCorrectie-functie
■ AutoInvoer-functie
■ Woordinvulling
■ Getalherkenning
■ AutoOpmaak-functie

Documenttekst selecteren
U kunt tekst met behulp van de muis of het toetsenbord selecteren.

Tekst met de muis selecteren
■ Klik aan het begin van een passage, houd de linkermuisknop ingedrukt en sleep naar het

einde van de tekst om de passage te selecteren.
U kunt ook vóór de passage klikken, de muis naar het einde van de tekst verplaatsen, Shift
ingedrukt houden en dan opnieuw klikken.

■ Dubbelklik in een woord om dat woord te selecteren.
■ Klik driemaal in een zin om de hele zin te selecteren.
■ Klik viermaal snel om een hele alinea te selecteren.

Documenttekst toevoegen en bewerken
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■ Selecteer een tekstpassage, houd Ctrl ingedrukt en selecteer vervolgens een andere
tekstpassage om meerdere tekstpassages aan een selectie toe te voegen.

Tekst met het toetsenbord selecteren
■ Druk op Ctrl-A om het hele document te selecteren.

Als de cursor in een tabel in uw tekstsdocument staat, selecteert de eerste Ctrl-A de huidige
cel (als de cel inhoud bevat); de volgende Ctrl-A selecteert de tabel, en de volgendeCtrl-A
selecteert het gehele tekstblok, inclusief alle tabellen.

■ Wilt u één woord links of rechts van de cursor selecteren, houd dan Ctrl-Shift ingedrukt en
druk op de pijltoets naar links ← of rechts →.

■ Wilt u één teken links of rechts van de cursor selecteren, houd dan Shift ingedrukt en druk
op de pijltoets naar links ← of rechts →. Houd Shift ingedrukt terwijl u op de pijltoets drukt
om meerdere tekens te selecteren.

■ Houd Shift ingedrukt en druk vervolgens op Home om de resterende tekst op de regel links
van de cursor te selecteren.

■ Houd Shift ingedrukt en druk vervolgens op End om de resterende tekst op de regel rechts
van de cursor te selecteren.

Documenttekst kopiëren, plakken en verwijderen
U kunt tekst naar een andere plaats in hetzelfde document kopiëren, of van het ene naar het
andere document.

▼ Zo kopieert en plakt u tekst

Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en voer een van de volgende stappen uit:

■ Kies Bewerken→Kopiëren.

■ Druk op Ctrl-C.

■ Klik op het pictogram Kopiëren op de werkbalk Standaard.

■ Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en kies Kopiëren.

De tekst blijft op het klembord staan totdat u een andere tekstselectie of een ander item
kopieert.

1
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Klik of verplaats de cursor naar de plaats waar u de tekst wilt plakken. U kunt nu het volgende
doen:

■ Kies Bewerken→Plakken.

Tip – Kies Bewerken→Plakken speciaal en plak de selectie als tekst zonder opmaak, als u
alleen de tekst wilt invoegen, zonder enige opmaak te kopiëren.

■ Druk op Ctrl-V.

■ Klik het pictogram Plakken op de balk Standaard aan.

■ Klik met de rechtermuisknop waar u de tekst wilt neerzetten en klik op Plakken.

▼ Zo verwijdert u tekst

Selecteer de tekst die u wilt verwijderen.

Zo gaat u te werk:

■ Kies Bewerken→Knippen of druk op Ctrl-X.

De tekst wordt uit het document verwijderd en aan het klembord toegevoegd, zodat u de
tekst ergens anders kunt plakken.

■ Druk op Delete of Backspace.

Notitie – U kunt deze toetsen ook gebruiken om individuele tekens te verwijderen.

Als u een verwijdering ongedaan wilt maken, kiest u Bewerken→Ongedaan maken of drukt
u op Ctrl-Z.

▼ Zo voegt u een tekstdocument in
U kunt de inhoud van elk tekstdocument in uw Writer-document invoegen, mits
StarOffice-software de bestandsindeling kan verwerken.

Klik in het Writer-document op de plaats waar u de tekst wilt invoegen.

Kies Invoegen→Bestand.

Geef aan welk bestand u wilt invoegen en klik op Invoegen.
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Tekst zoeken en vervangen
U kunt de functie Zoeken en vervangen in StarOffice Writer gebruiken om naar woorden in een
tekstdocument te zoeken en deze te vervangen.

▼ Zo kunt u tekst zoeken en eventueel vervangen

Kies Bewerken→Zoeken & en Vervangen.

Het dialoogvenster Zoeken& en vervangen wordt nu geopend.

In het vak Zoeken naar voert u de tekst in die u in uw document wilt vinden.

Notitie – U kunt ook het gewenste woord of zinsdeel in het document selecteren en vervolgens
Bewerken→Zoeken en vervangen & kiezen. De geselecteerde tekst wordt automatisch in het
vak Zoeken naar ingevoerd.

Klik op Zoeken om de zoekopdracht te starten.

(Optioneel) Voer in het veld Vervangen door het vervangende woord of zinsdeel in en klik
vervolgens op Vervangen

Tip – U kunt ook zoeken naar tekst met jokertekens (en deze tekst vervangen). Vergroot het
dialoogvenster zodat meer opties verschijnen en selecteer het vakje Reguliere uitdrukkingen. In
de toepassings-Help vindt u meer informatie over dit onderwerp en het zoeken naar (en
vervangen van) stijlen en opmaakprofielen.

Spelling controleren
Writer kan een heel document op mogelijke spelfouten controleren of terwijl u typt.

▼ Zo controleert u spelling terwijl u typt
Writer kan u tijdens het typen op mogelijke typefouten attent maken.
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Klik op het pictogram AutoSpellingcontrole op de werkbalk Standaard om deze functie in te
schakelen.

Wanneer deze functie ingeschakeld is, worden mogelijke spelfouten gemarkeerd met een rode
golvende onderstreping.

Rechtsklik op een woord met onderstreping om verschillende alternatieven voor het mogelijk
verkeerd gespelde woord weer te geven.

Zo gaat u te werk:

f

■ Kies een van de voorgestelde vervangende woorden uit het bovenste gedeelte van het
contextmenu.

Het verkeerd gespelde woord wordt vervangen door het woord dat u kiest.

■ Kies een van de vervangende woorden uit het submenu AutoCorrectie.

Het verkeerd gespelde woord wordt vervangen door het woord dat u kiest. Beide woorden
worden automatisch toegevoegd aan de lijst Vervangen in het dialoogvenster van de
AutoCorrect-tool. Wanneer u nu nogmaals dezelfde spelfout maakt, wordt deze
automatisch door Writer gecorrigeerd.

■ Kies Spellingcontrole om het dialoogvenster Spellingcontrole te openen.

Dit dialoogvenster wordt beschreven in “Zo controleert u de spelling in een heel document”
op pagina 45.

■ Wilt u het woord aan een van de woordenlijsten toevoegen, dan kiest u Toevoegen en klikt u
vervolgens op de naam van de woordenlijst.
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Notitie – Het aantal items in een gebruikergedefinieerde woordenlijst is beperkt, maar u kunt
zoveel gebruikergedefinieerde woordenlijsten maken als u wilt.

▼ Zo controleert u de spelling in een heel document
Als u niet wilt dat de spelling gecontroleerd wordt terwijl u typt, kunt u de functie
Spellingcontrole gebruiken om in het hele document naar spelfouten te zoeken. De
spellingcontrole begint bij de huidige cursorpositie, of aan het begin van de geselecteerde tekst.

Klik in het document of selecteer de tekst die u wilt controleren.

Kies Extra→Spellingcontrole.

Wanneer er een mogelijke spelfout wordt gevonden, wordt in het dialoogvenster
Spellingcontrole een correctie voorgesteld.

Zo gaat u te werk:

■ Als u de vervanging van het huidige woord wilt accepteren, klikt u op 'Wijzigen'.

■ Wilt u deze vervanging in het hele document doorvoeren, dan klikt u op Alles wijzigen.

■ Klik op AutoCorrectie als u de vervanging voor nieuwe tekst in alle documenten wilt
accepteren voor de functie AutoCorrectie.

■ Wilt u een ander vervangend woord gebruiken, dan vervangt u het verkeerd gespelde
woord in het bovenste vak met het goed gespelde woord en klikt u op 'Wijzigen'.

■ Klik op Eenmaal negeren om het huidige woord één keer te negeren en de spellingcontrole
voort te zetten.
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■ Klik op Alles negeren om het huidige woord in het hele document te negeren en de
spellingcontrole voort te zetten.

Documenttekst opmaken
U kunt uw tekst handmatig of met behulp van opmaakprofielen opmaken. Bij beide methoden
kunt u grootte, lettertype, kleur, uitlijning en tussenruimte van de tekst bepalen. Het
voornaamste verschil is dat handmatige opmaak alleen op de geselecteerde tekst wordt
toegepast, terwijl een opmaakprofiel overal waar het in uw document wordt gebruikt, wordt
toegepast.

Documenttekst handmatig opmaken
Gebruik de pictogrammen op de balk Opmaak voor eenvoudige opmaak, zoals wijziging van de
grootte en kleur van uw tekst. U kunt ook sneltoetsen gebruiken voor de menuopdrachten in
het menu Opmaak.

Selecteer de tekst die u wilt wijzigen en verander deze.

■ Wilt u het gebruikte lettertype wijzigen, dan selecteert of typt u een ander lettertype in het
vak Lettertype.

■ Wilt u de grootte van de tekst wijzigen, dan selecteert of typt u een grootte in het vak
Tekengrootte.

■ Wilt u het letterbeeld van de tekst wijzigen, dan klikt u op het pictogram Vet, Cursief of
Onderstrepen.
U kunt ook de volgende sneltoetsen gebruiken: Ctrl-B voor vet, Ctrl-I voor cursief of Ctrl-U
voor onderstreping. Selecteer de tekst opnieuw en klik op hetzelfde pictogram of druk op
dezelfde sneltoetsen om het standaardletterbeeld te herstellen. Op Mac OS X gebruikt u de
Command-toets in plaats van de Ctrl-toets.

■ Klik op het pictogram Links uitlijnen, Gecentreerd, Rechts uitlijnen of Uitgevuld om de
uitlijning van de tekst te wijzigen.

■ Klik op het pictogram Nummering aan/uit of Opsommingstekens aan/uit om nummering
of opsommingstekens aan een lijst toe te voegen of deze te verwijderen.

■ Gebruik de inspringingspictogrammen om de inspringing van de tekst te wijzigen.
■ Klik op het pictogram Tekstkleur om de kleur van de tekst te wijzigen.
■ Klik op het pictogram Achtergrondkleur of Markering om de achtergrondkleur van de tekst

te wijzigen.
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Raadpleeg de toepassings-Help voor meer informatie over de pictogrammen voor
'Achtergrondkleur' en 'Markering'.

Tekst met opmaakprofielen opmaken
In Writer wordt de standaardopmaak van tekens, alinea's, pagina's, frames en lijsten met
opmaakprofielen uitgevoerd. Een opmaakprofiel is een set opmaakopties, zoals lettertype en
tekengrootte. Een opmaakprofiel definieert het globale uiterlijk van de tekst, evenals de lay-out
van een document.

De opmaakprofielen zijn onderdeel van de gebruikte sjabloon. De standaardtekstsjabloon
definieert alle opmaakprofielen voor een nieuw tekstdocument. Voor gedetailleerdere
informatie drukt u op F1 om de Help te openen en typt u de index 'opmaakprofielen;
opmaakprofielen en sjablonen'.

U kunt enkele algemene opmaakprofielen en alle toegepaste opmaakprofielen selecteren in de
vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel toepassen op de balk Opmaak.

U kunt gemakkelijk een opmaakprofiel toepassen via het venster Stijlen en opmaak. Kies
Opmaak→Stijlen en opmaak om dit venster te openen.

■ Als u een opmaakprofiel aan een alinea wilt toewijzen, klikt u op de alinea en vervolgens op
het pictogram Alinea-opmaakprofielen boven aan het venster Stijlen en opmaak.
Dubbelklik dan op een opmaakprofiel in de lijst.

■ Als u in een alinea opmaak aan de tekst wilt toewijzen, selecteert u de tekst, klikt u op het
pictogram Tekenopmaakprofielen boven aan het venster Stijlen en opmaak en dubbelklikt u
vervolgens op een opmaakprofiel in de lijst.

■ Als u de lay-out wilt veranderen van alle pagina's die het huidige paginaopmaakprofiel
gebruiken, klikt u op het pictogram Paginaopmaakprofielen boven aan het venster Stijlen en
opmaak en dubbelklikt u vervolgens op een opmaakprofiel in de lijst.
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De Navigator gebruiken
De Navigator biedt een volledige lijst van de objecten in uw document, weergegeven in
categorieën. Dubbelklik op een object in de Navigator om naar dat object in het document te
gaan. U kunt het contextmenu van een object in de Navigator gebruiken voor een menu met
opdrachten. Druk op F5 om de Navigator te openen en sluiten.

■ Klik op het plusteken vóór de categorienaam om de inhoud van een categorie te bekijken.
■ Selecteer de categorie en klik vervolgens op het pictogram Eén categorie tonen om de

inhoud van één categorie in de Navigator weer te geven.

Notitie – Klik nogmaals op het pictogram Eén categorie tonen om alle inhoud weer te geven.

■ Dubbelklik op een item in de Navigator-lijst om snel naar een een object in uw document te
gaan.

■ Klik met de rechtermuisknop op een object om de eigenschappen ervan te bewerken.

Tip – In een tekstdocument kunt u de modus Eén categorie tonen gebruiken voor koppen om
hele hoofdstukken naar andere plaatsen in het document te slepen. Zie de toepassings-Help
voor de Navigator voor meer informatie.

U kunt de Navigator aan de rand van een willekeurig documentvenster vastzetten. Dubbelklik
in het grijze gebied van de verankerde Navigator om hem van de rand van een venster te
ontkoppelen. Wilt u de grootte van de Navigator veranderen, versleep dan de randen van de
Navigator.
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Tabellen in Writer-documenten gebruiken
U kunt tabellen gebruiken om belangrijke informatie in rijen en kolommen te presenteren en
organiseren, zodat de informatie duidelijk leesbaar is. Het punt waar een rij en een kolom elkaar
snijden, wordt een cel genoemd.

▼ Zo voegt u een tabel aan een Writer-document toe
Kies Tabel→Invoegen→Tabel.

In het gebied Grootte voert u het aantal rijen en kolommen voor de tabel in.

(Optioneel) Klik op AutoOpmaak, selecteer de gewenste opmaak en klik op OK om een vooraf
gedefinieerde tabel-layout te gebruiken.

Specificeer aanvullende opties, zoals de tabelnaam, in het dialoogvenster Tabel invoegen. Klik
vervolgens op OK.

▼ Zo voegt u een rij of kolom aan een tabel toe

Klik in een rij of kolom van de tabel.

Voeg een rij of kolom toe.

■ Klik op het pictogram Rij invoegen op de werkbalk Tabel om snel een rij onder de huidige rij
toe te voegen.
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■ Klik op het pictogram Kolom invoegen op de werkbalk Tabel om snel een kolom rechts van
de huidige kolom toe te voegen.

■ Kies Tabel→Invoegen→Rijen om het aantal nieuwe rijen en hun positie te bepalen.
■ Kies Tabel→Invoegen→Kolommen om het aantal nieuwe kolommen en hun positie te

bepalen.

▼ Zo verwijdert u een rij of kolom uit een tabel
Klik in de rij of kolom die u wilt verwijderen.

Klik op het pictogram Kolom verwijderen of Rij verwijderen in de balk Tabel.

Formules in StarOffice Math ontwerpen
U kunt StarOffice Math gebruiken om een formule te ontwerpen en weer te geven in een
tekstdocument. De resultaten van de formule worden niet in de Math-toepassing berekend.
Gebruik StarOffice Calc, het werkbladprogramma, om een werkende formule te maken.

In StarOffice Math vindt u symbolen op een werkbalk die u kunt combineren met tekens die u
typt om complexe formules te maken.
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Raadpleeg de toepassings-Help voor meer informatie over StarOffice Math, inclusief
voorbeeldformules.

▼ Zo voegt u een formule in een Writer-document in
Kies Invoegen→Object→Formule.

Het StarOffice Math-venster wordt geopend.

Gebruik de werkbalk Selectie om uw formule samen te stellen.

a. In het bovenste gedeelte van de werkbalk klikt u op een symbooltype en vervolgens op een
symbool in het onderste gedeelte van de werkbalk.

b. In het paneel Opdrachten onder aan het documentvenster vervangt u alle <?> overal in uw
formule met de gewenste waarden of getallen.

c. Wanneer u klaar bent, klikt u in het Writer-document.
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▼ Zo voegt u snel een bekende formule in
Typ de formule als gewone tekst in een Writer-document.
Typ bijvoorbeeld 2 gedeeld door 3.

Selecteer de formuletekst.

Kies Invoegen→Object→Formule.
De tekstformule wordt direct door het Math-formuleobject vervangen.

U kunt Extra→Aanpassen selecteren om een sneltoets voor de opdracht Formule invoegen te
configureren. Zie de Math-Help voor meer informatie.

▼ Zo bewerkt u een formule in een Writer-document
Dubbelklik op de formule om Math te openen.

Maak de gewenste wijzigingen.

Klik in het Writer-document.
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StarOffice Calc

StarOffice Calc is een werkbladprogramma dat u kunt gebruiken om berekeningen uit te voeren
met gegevens die tekst, getallen, datum- en tijdwaarden, en meer bevatten. In een
netwerkomgeving kan Calc meerdere gebruikers ondersteunen tegelijkertijd samenwerken aan
hetzelfde blad.

Zo opent u een Calc-voorbeeldwerkblad
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▼ Zo opent u een Calc-voorbeeldwerkblad
Kies in een willekeurig StarOffice-programma Bestand→Nieuw→Sjablonen en documenten.

Klik op Voorbeelden in het linkerdeelvenster.

Dubbelklik op de map Werkbladen in het middelste deelvenster.

Selecteer een voorbeeldwerkblad en klik op Openen.

Basiskennis voor werkbladen
Een werkbladdocument bestaat standaard uit drie bladen: Blad1, Blad2 en Blad3. Elk blad is
verdeeld in maximaal 65536 rijen en 1024 kolommen. Rijen worden met getallen en kolommen
met letters gelabeld. Het punt waar een rij en een kolom elkaar snijden, wordt een cel genoemd.

Een cel wordt geïdentificeerd door een verwijzing die bestaat uit de kolomletters van de cel
gevolgd door het rijnummer van de cel. De verwijzing naar een cel op het punt waar kolom A en
rij 2 elkaar snijden, is bijvoorbeeld A2. De verwijzing naar een celbereik in de kolommen A tot en
met C en de rijen 1 tot en met 5 is A1:C5.
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U kunt de bestandsnaam en de bladnaam ook in een verwijzing naar een cel of celbereik
opnemen. U kunt een naam aan een cel of celbereik toewijzen, zodat u de naam kunt gebruiken
in plaats van een kolom/getal-verwijzing. Zoek in de toepassings-Help naar de term
verwijzingen voor meer informatie.

Een werkblad maken
Als u een nieuw werkblad wilt maken vanuit een StarOffice-programma, kiest u
Bestand→Nieuw –Werkblad.

In een blad navigeren
U kunt de muis of het toetsenbord gebruiken om door een Calc-blad te navigeren of items in
het blad te selecteren.

▼ Zo navigeert u in een blad met de muis

Gebruik de horizontale of verticale schuifbalk om naar links en rechts, of omhoog en omlaag te
gaan in een blad.

■ Klik op de pijl in de horizontale of verticale schuifbalk.

■ Klik in de lege ruimte van de schuifbalk.

■ Versleep het balkje op de schuifbalk.

Tip – Klik in de cel om de cursor naar een specifieke cel te verplaatsen.

▼ Zo navigeert u in een blad met het toetsenbord

Gebruik de volgende toetsen en toetsencombinaties om door een blad te navigeren:

■ Druk op de pijl omlaag of Return om in een kolom één cel naar beneden te gaan.

■ Druk op de pijl omhoog om in een kolom één cel naar boven te gaan.
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■ Druk op de pijl naar rechts of Tab om één cel naar rechts te gaan.

■ Druk op de pijl naar links om één cel naar links te gaan.

Tip – Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op een pijltoets drukt om naar de laatste cel met gegevens in
een kolom of rij te gaan. Als u naar een cel wilt gaan aan de hand van het celadres, voert u dit in
het naamvak boven kolom A in.

▼ Zo selecteert u cellen in een blad
U kunt de muis of het toetsenbord gebruiken om cellen in een Calc-blad te gebruiken.

Klik in een cel en sleep de muis naar een andere cel om een celbereik te selecteren met de muis.

Als u slechts één cel wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u op een cel klikt.

Klik op de label van de rij of kolom om een hele rij of kolom te selecteren.

Klik op de knop boven rij 1 en links van kolom A om alle cellen te selecteren.

Wilt u een celbereik selecteren met behulp van het toetsenbord, zorg er dan voor dat de cursor
in een cel staat, houd Shift ingedrukt en druk op een pijltoets.

Gegevens invoeren
De eenvoudigste manier om gegevens aan een blad toe te voegen, is ze te typen of vanuit een
ander Calc-blad of ander programma te kopiëren en plakken.

▼ Zo voert u gegevens in een werkblad in
Klik in de cel waaraan u de gegevens wilt toevoegen.

Verzamel de gegevens.

Voer de gegevens in, of plak ze van het klembord in een cel via Bewerken→Plakken.

Druk op Return.

U kunt ook op een pijltoets drukken om gegevens in te voeren en naar de volgende cel in de
richting van de pijl te gaan.
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Tip – Wilt u meerdere regels tekst in een cel invoeren, druk dan op Ctrl+Return aan het einde
van elke regel en vervolgens op Return wanneer u klaar bent.

▼ Zo voert u snel opeenvolgende datums en getallen in
Calc heeft een opvulfunctie zodat u snel een reeks opeenvolgende gegevens kunt invoeren, zoals
datums, dagen, maanden en getallen. De inhoud van elke opeenvolgende cel in de reeks wordt
telkens met één verhoogd. 1 wordt verhoogd naar 2, maandag naar dinsdag enzovoort.

Klik in een cel.

Typ het eerste item van de reeks (bijvoorbeeld maandag) en druk op Return.

Klik in de cel en sleep het vulhandvat tot u het celbereik geselecteerd hebt waarin u de reeks
wilt invoeren.

Het vulhandvat is het zwarte vakje rechtsonder in de cel.

Laat de muisknop los.

De opeenvolgende items in de reeks worden automatisch aan de geselecteerde cellen
toegevoegd.

Tip – Houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u sleept om te kopiëren zonder de waarden in een
reeks te wijzigen.

De inhoud van cellen bewerken
U kunt de inhoud van een cel of celbereik in een blad bewerken.
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▼ Zo bewerkt u de inhoud van cellen in een blad

Klik in een cel of selecteer een celbereik.

Wilt u de inhoud van één cel wijzigen, dubbelklik dan op de cel en maak de gewenste
wijzigingen.

Tip – U kunt ook in de cel klikken, uw wijzigingen in het vak Invoerregel van de balk Formule
typen en dan op het groene vinkje klikken. Als u echter meerregelige tekst met gedefinieerde
regeleinden wilt, moet u op de cel dubbelklikken en de inhoud in de cel bewerken. Druk op
Ctrl-Return voor een regeleinde. U kunt in het vak Invoerregel geen regeleinden invoeren.

Calc converteert uw invoer naar hetgeen het meest geschikt lijkt. Als u invoer op een getal lijkt,
maakt Calc het als een getal op. Hetzelfde geldt voor invoer die op een datum en tijd lijkt. Begin
uw invoer met een enkel aanhalingsteken ' als automatische conversie naar een getal of datum
niet gewenst is.

Druk op Return.

Druk op Backspace of Delete om de inhoud van de cel of het celbereik te verwijderen.
Backspace verwijdert iets onmiddellijk, bij Delete wordt eerst een dialoogvenster weergegeven.

Werkbladen opmaken
U kunt uw blad handmatig of met behulp van opmaakprofielen opmaken. Handmatige opmaak
wordt alleen op de geselecteerde cellen toegepast. Een opmaakprofiel wordt overal toegepast
waar het in uw document wordt gebruikt.

Cellen opmaken met behulp van AutoOpmaak
De gemakkelijkste manier om een celbereik op te maken is met behulp van de Calc-functie
AutoOpmaak.

▼ Zo past u automatische opmaak op een reeks cellen toe

Selecteer het celbereik dat u wilt opmaken.
Selecteer een bereik van ten minste 3 x 3 cellen.

Kies Opmaak→AutoOpmaak.
Het dialoogvenster AutoOpmaak wordt geopend.
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In de lijst Opmaak klikt u op de gewenste opmaak en vervolgens op OK.

Cellen handmatig opmaken
Gebruik de pictogrammen op de werkbalk Opmaak om eenvoudige opmaak op de inhoud van
de cel toe te passen, zoals de tekstgrootte wijzigen.

▼ Zo maakt u cellen op met behulp van de werkbalk Opmaak

Selecteer de cel of het celbereik dat u wilt opmaken.

Op de werkbalk Opmaak klikt u op het pictogram dat overeenkomt met de opmaak die u wilt
toepassen, of u selecteert een optie in de vervolgkeuzelijst Lettertype of Tekengrootte.

▼ Zo past u handmatige opmaak via het dialoogvenster Cellen opmaken
toe
Als u meer opmaakopties nodig hebt dan de Calc-werkbalk Opmaak biedt, gebruikt u het
dialoogvenster Cellen opmaken.

Selecteer de cel of het celbereik dat u wilt opmaken en kies dan Opmaak→Cellen.
Het dialoogvenster Cellen opmaken verschijnt.

Selecteer een van de tabs en kies uw opmaakopties.
Tabblad Getallen Hier vindt u opties om de opmaak van getallen in cellen te wijzigen,

zoals het aantal decimalen dat wordt weergegeven

Tabblad Lettertype Hier vindt u opties om het lettertype, de tekengrootte en het
letterbeeld in de cel te wijzigen

Tabblad Teksteffecten Hier vindt u opties om de kleur van het lettertype en de effecten
onderstrepen, doorhalen of reliëf van de tekst te wijzigen

Tabblad Uitlijning Hier vindt u opties om de tekstuitlijning en tekstrichting binnen
cellen te wijzigen

Tabblad Randen Hier vindt u opties om de rand van cellen te wijzigen

Tabblad Achtergrond Hier vindt u opties om de achtergrondvulling van cellen te wijzigen

Tabblad Celbeveiliging Hier vindt u opties om celinhoud in beveiligd bladen te
beschermen.
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Klik op OK.

Cellen en bladen met opmaakprofielen opmaken
In Calc worden cellen en bladen standaard met opmaakprofielen opgemaakt. Een
opmaakprofiel is een set opmaakopties die het uiterlijk van de celinhoud, evenals de lay-out van
een blad definiëren. Wanneer u de opmaak van een opmaakprofiel wijzigt, worden de
wijzigingen overal doorgevoerd waar het profiel in uw werkblad gebruikt wordt.

▼ Zo past u opmaak via het venster Stijlen en Opmaak toe

Kies Opmaak→Stijlen en opmaak.

Zo wijzigt u de opmaak van cellen: Klik in een cel of selecteer een celbereik.

a. Klik op het pictogram Celopmaakprofielen boven aan het venster Stijlen en opmaak.

b. Dubbelklik op een opmaakprofiel in de lijst.

Zo wijzigt u de lay-out van een blad: Klik ergens op het blad.

a. Klik op het pictogram Paginaopmaakprofielen boven aan het venster Stijlen en opmaak.

b. Dubbelklik op een opmaakprofiel in de lijst.

Formules en functies gebruiken
U kunt formules in een werkblad invoegen om berekeningen voor u uit te laten voeren.

Als de formule verwijzingen naar cellen bevat, wordt het resultaat automatisch bijgewerkt
telkens wanneer u de inhoud van de cellen wijzigt. U kunt ook een van de vele vooraf
gedefinieerde formules of functies van Calc gebruiken om uw berekeningen uit te voeren.

Formules maken
Een formule begint met een gelijkteken (=) en kan waarden, celverwijzingen, operatoren,
functies en constanten bevatten.
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▼ Zo maakt u een formule

Klik in de cel waar het resultaat van de formule weergegeven moet worden.

Typ = en vervolgens de formule.
Als u bijvoorbeeld de inhoud van cel A1 aan de inhoud van cel A2 wilt toevoegen, typt u =A1+A2

in een andere cel.

Tip – U kunt ook de toets + of - op het numerieke toetsenblok indrukken om te beginnen.

Druk op Return.

Operatoren gebruiken
U kunt de volgende operatoren in uw formules gebruiken:

TABEL 5–1 Operatoren voor Calc-formules

Operator Naam Voorbeeld Resultaat

+ Optellen =1+1 2

- Aftrekken =2–1 1

* Vermenigvuldigen =7*9 63

/ Delen =10/2 5

% Percent =15% 15.00%

^ Machtsverheffen =3^2 9

= Gelijk aan =8=8 WAAR

> Groter dan =7>9 ONWAAR

< Kleiner dan =5<6 WAAR

>= Groter dan of gelijk aan =3>=4 ONWAAR

<= Kleiner dan of gelijk aan =42<=63 WAAR

<> Niet gelijk aan =6<>4 WAAR

& Tekstsamenvoeging =“Sun” & “day” zondag
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VOORBEELD 5–1 Voorbeelden van Calc-formules

=A1+15 Hiermee wordt het resultaat weergegeven nadat 15 bij de inhoud van cel A1 is
opgeteld.

=A1*20% Hiermee wordt 20 procent van de inhoud van cel A1 weergegeven.

=A1*A2 Hiermee wordt het resultaat weergegeven nadat de inhoud van de cellen A1 en A2

met elkaar vermenigvuldigd zijn.

Haakjes gebruiken
Calc houdt zich aan de volgorde van bewerkingen wanneer het een formule berekent.
Vermenigvuldigen en delen worden vóór optellen en aftrekken uitgevoerd, ongeacht de positie
van deze operatoren in de formule. Zo geeft Calc als uitkomst voor deze formule =2+5+5*2 de
waarde 17 en niet 24.

Een formule bewerken
Een cel die een formule bevat, geeft alleen het resultaat van de formule weer. De formule wordt
in het vak Invoerregel weergegeven.

▼ Zo bewerkt u een formule

Klik in een cel met een formule.
U kunt ook op een cel dubbelklikken om de celinhoud direct te bewerken.

De formule wordt in de Invoerregel van de Formulebalk weergegeven.

Klik in de Invoerregel en breng de gewenste wijzigingen aan.
Druk op Delete of Backspace om een gedeelte van de formule te verwijderen.

Druk op Return of klik op op de Formulebalk om de wijzigingen te accepteren.
Als u de gemaakte wijzigingen wilt verwerpen, drukt u op Escape of klikt u op op de
Formulebalk.
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Functies gebruiken
Calc wordt geleverd met vele vooraf gedefinieerde formules of functies. Zo kunt u in plaats van
=A2+A3+A4+A5 ook =SUM(A2:A5) typen. Gebruik de Functie-Assisstent om formules met
functies in te voeren.

▼ Zo voert u een functie in
Klik in de cel waaraan u de functie wilt toevoegen.

Kies Invoegen→Functie.
Het dialoogvenster Functie-Assistent wordt nu geopend.

In het vak Categorie selecteert u de categorie met het functietype dat u wilt gebruiken.

Selecteer de gewenste functie in de lijst Functies.

Klik op Volgende.

Voer alle vereiste waarden in of klik op de cellen in het werkblad die de gewenste waarden
bevatten.

Klik op OK.

Tip – Zie de Calc-Help voor meer informatie over de Calc-functies, inclusief voorbeelden.

Diagrammen gebruiken
Met behulp van diagrammen kunt u patronen en trends in uw numerieke gegevens visualiseren.
StarOffice 9 biedt een aantal diagramopmaakprofielen die u kunt gebruiken om uw getallen
weer te geven.

U kunt een diagram maken van numerieke gegevens in tabelcellen van Calc of Writer. Wanneer
de waarden in de cellen veranderen, wordt het diagram ook automatisch veranderd.
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Notitie – Diagrammen zijn niet beperkt tot werkbladen. U kunt ook een diagram invoegen door
Invoegen→Object→Diagram in de andere StarOffice-programma's te kiezen. Deze
diagrammen worden met een aantal standaardgegevens ingevoegd. Vervolgens kunt u uw eigen
gegevens toevoegen.

▼ Zo maakt u een diagram
Selecteer de cellen, inclusief de koppen, die de gegevens voor het diagram bevatten.
Voor een aaneengesloten gegevensgebied klikt u gewoon in het gebied. Handmatige selectie is
niet nodig.

Kies Invoegen→Diagram.
De Assistent Diagram verschijnt met een livevoorbeeld van het diagram volgens de huidige
instellingen.

Selecteer een diagramtype.

Klik op 'Voltooien'.
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Diagrammen bewerken
Nadat u een diagram gemaakt hebt, kunt u ernaar teruggaan om het te wijzigen, verplaatsen,
verwijderen of een ander formaat te geven.

▼ Zo kunt u een diagram verplaatsen, verwijderen of het formaat ervan
wijzigen

Selecteer het diagram.
Als het diagram niet geselecteerd is, klikt u er eenmaal op. Er verschijnen nu acht grote grepen
rond het diagram. Als het diagram zich in bewerkingsmodus bevindt, klikt u eerst buiten het
diagram en vervolgens op het diagram.

Wijzig het formaat van het diagram, of verplaats of verwijder het.

■ Zet uw muisaanwijzer op een van de grote grepen, houd de muisknop ingedrukt en sleep
om het formaat van het diagram te wijzigen.
In Calc geeft een stippellijn het nieuwe formaat van het diagram aan terwijl u sleept.

■ Zet uw muisaanwijzer in het diagram, houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis naar
een nieuwe lokatie om het diagram te verplaatsen.

■ Druk op Delete om het diagram te verwijderen.

▼ Zo wijzigt u het uiterlijk van een diagram
U kunt het contextmenu in een diagram gebruiken om de eigenschappen van uw diagram te
wijzigen.

Dubbelklik op een diagram om de bewerkingsmodus te activeren.

Rechtsklik op een willekeurig diagramelement.
Er wordt een contextmenu weergegeven.

Kies een opdracht om het element te wijzigen.
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StarOffice Impress

U kunt Impress gebruiken om presentaties weer te geven of deze af te drukken. In deze sectie
worden de basisstappen voor het maken en bewerken van een presentatie besproken.

Een Impress-voorbeeldpresentatie openen
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▼ Zo opent u een voorbeeldpresentatie in Impress
Kies in een willekeurig StarOffice-programma Bestand→Nieuw→Sjablonen en documenten.

Klik op Voorbeelden in het linkerdeelvenster.

Dubbelklik op de map Presentaties in het middelste deelvenster.

Selecteer een voorbeeldpresentatie en klik op Openen.

Een presentatie maken
Als u een nieuwe presentatie wilt maken vanuit een StarOffice-programma, kiest u
Bestand→Nieuw –Presentatie.

De assistent Presentatie gebruiken
Wanneer u een nieuw Impress-document maakt, wordt de assistent Presentatie automatisch
geopend. De assistent leidt u door de eerste stappen in het creatieproces van een presentatie. U
kunt de assistent gebruiken om een presentatie van een lege presentatie, een sjabloon of een
bestaande presentatie te maken.

▼ Zo maakt u een presentatie van een sjabloon

In het gebied Type op de eerste pagina van de Assistent Presentatie klikt u op Van sjabloon.

Notitie – Het kan zijn dat u even moet wachten totdat deze sjablonen geladen zijn.

Selecteer een sjablooncategorie, bijvoorbeeld Presentaties, en klik dan op de sjabloon die u wilt
gebruiken.

Klik op Volgende.

(Optioneel) Als u een andere achtergrond wilt gebruiken voor de dia's in uw presentatie,
selecteert u een opmaakprofiel in de lijst.

Notitie – Deze opmaakprofielen wijzigen ook de opmaak van het lettertype dat in uw presentatie
gebruikt wordt.

Klik op Volgende.
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Doe het volgende voor presentaties die u op het scherm wilt uitvoeren:

■ Selecteer in het vak Effect het overgangseffect dat gebruikt moet worden wanneer u van de
ene naar de andere dia gaat.

■ In het vak Snelheid selecteert u de overgangssnelheid.

■ Wilt u dat uw presentatie automatisch door de dia's gaat, klik dan op de optie Automatisch
in het gebied Type presentatie selecteren.

Klik op Volgende.

Voer een beschrijving in voor uw presentatie.

Klik op Volgende.

Klik op Maken.
Nadat u uw presentatie hebt gemaakt, typt u de gewenste tekst in de dia's.

▼ Zo slaat u een presentatie op
Kies Bestand→Opslaan.
Als u de presentatie nog niet hebt opgeslagen, wordt het dialoogvenster Opslaan als geopend.

In het veld Bestandsnaam typt u de naam van de presentatie.

Klik op Opslaan.

▼ Zo exporteert u een presentatie naar een andere
indeling
U kunt een presentatie als een reeks gekoppelde HTML-pagina's, een PDF-bestand of een
Flash-bestand exporteren.

Kies Bestand→Exporteren.

In het veld Bestandsnaam typt u de naam van de presentatie.

In het veld Bestandstype selecteert u de indeling voor het te exporteren bestand.

Klik op Exporteren.
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Uw dia's bewerken
U kunt de lay-out van uw dia's en de opmaak van uw tekst wijzigen. U kunt ook afbeeldingen en
kleur aan uw dia's toevoegen.

Verschillende weergaven gebruiken
U kunt werkruimten op verschillende manieren weergeven om het bewerken en organiseren
van uw dia's in Impress te vergemakkelijken. Gebruik de weergave Normaal om afbeeldingen
aan één dia toe te voegen. Gebruik de Diasorteerder om de volgorde van de dia's te veranderen
en overgangen toe te voegen. U kunt ook de weergave Overzicht gebruiken om diatitels te
organiseren en bewerken.

Klik op de weergavetab in het middelste paneel om de weergave te wijzigen.

Klik op het diavoorbeeld in het linkerpaneel Dia's om heen en weer te gaan tussen dia's in de
weergave Normaal.

▼ Zo wijzigt u de lay-out van een dia
In een dia-layout wordt gedefinieerd waar tekst en objecten op een dia geplaatst zullen worden.
U kunt de lay-out van de dia gemakkelijk wijzigen.

Selecteer in de weergave Normaal de dia waarop u de nieuwe lay-out wilt toepassen.

Klik in het Taakvenster op de lay-out die u wilt gebruiken.

▼ Zo voegt u een dia toe
Klik op de tab Normaal om de gelijknamige weergave te kiezen.

Rechtsklik in het linkerpaneel Dia's op de plaats waar u de dia wilt toevoegen.

Kies Nieuwe dia in het contextmenu.

▼ Zo kopieert u een dia
Zorg dat de weergave Normaal actief is en selecteer de dia die u wilt kopiëren.

Kies Invoegen→Dia dupliceren.
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▼ Zo verplaatst u een dia
Klik in het linkerpaneel Dia's op de dia die u wilt verplaatsen.

Sleep de dia naar een andere plaats in het paneel Dia's.

▼ Zo verwijdert u een dia
Selecteer in het linkerpaneel Dia's, de dia die u wilt verwijderen.

Kies Bewerken→Dia verwijderen.

Diatekst formatteren
Via de werkbalk Tekstopmaak kunt u de tekst op uw dia's snel van opmaak voorzien. Selecteer
de tekst die u wilt opmaken en klik op een pictogram om de werkbalk te gebruiken. U kunt ook
een optie in de vervolgkeuzelijst Lettertype of Tekengrootte selecteren.

Beelden aan uw dia's toevoegen
U kunt uw dia's boeiender maken door beelden toe te voegen. In Impress kunt u afbeeldingen
zoals foto's of beelden aan uw dia's toevoegen. U kunt kiezen uit de afbeeldingen die met
StarOffice zijn meegeleverd of uw eigen afbeeldingen invoegen.

▼ Zo voegt u een beeld uit een bestand toe

Kies Invoegen→Afbeelding→Uit bestand.
Het dialoogvenster Beeld invoegen verschijnt.

Zoek de afbeelding die u wilt invoegen en klik op Openen.

▼ Zo voegt u een afbeelding uit de Galerij toe
De Gallerij van StarOffice bevat vooraf gedefinieerde afbeeldingen die u aan uw dia's kunt
toevoegen.
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Kies Extra→Gallerij.

Selecteer een thema in de lijst aan de linkerkant.

Selecteer de afbeelding die u wilt invoegen.

Sleep de afbeelding naar de dia.

Notitie – U kunt ook uw eigen afbeelding maken met de gereedschappen op de werkbalk
Tekening. Zie “Basisvormen tekenen” op pagina 78 voor meer informatie over het gebruik van
deze gereedschappen.

Grafische tekst met Fontwork
U kunt Fontwork gebruiken om grafische tekst met verschillende vormen en kleurenschema's
toe te voegen.

▼ Fontwork-tekst toevoegen

Klik het pictogram Fontwork-Galerij aan op de werkbalk Tekening.

Het Fontwork-venster verschijnt.

Dubbelklik op een Fontwork-object.

Het Fontwork-venster wordt gesloten en het geselecteerde grafische object verschijnt in uw
document.
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Dubbelklik op het grafische object.

De tekst Fontwork wordt als een normaal gemarkeerde tekst weergegeven in het midden van de
afbeelding.

Verwijder de vooraf gedefinieerde tekst en voer uw eigen tekst in. Druk op Escape of klik buiten
de afbeelding om tekstinvoer te beëindigen.

U kunt de eigenschappen van de afbeelding bewerken. Gebruik Beeld→Werkbalken→Lijn en
opvulstijl om de werkbalk Lijn en opvulstijl te openen. Wijzig de kleuren van het gebied en de
randen, de breedte en het opmaakprofiel van de randen, of converteer de afbeelding naar 3D via
het contextmenu.

Diawissels toevoegen
U kunt voor een presentatie op het scherm de overgang van de ene naar de andere dia animeren
met effecten zoals jaloeziën of binnenvliegen.

▼ Zo voegt u een overgang aan een dia toe

Notitie – Alle overgangen worden toegepast wanneer u naar een dia overgaat. Als u een overgang
tussen dia 1 en 2 wilt toepassen, wijs de overgang dan aan dia 2 toe.

Kies de weergave Diasorteerder of open het linkerpaneel Dia's.

Rechtsklik op een dia en kies Diawissel in het contextmenu.

De pagina Diawissel van het Taakvenster wordt geopend.

Klik op een overgangseffect.

U ziet automatisch een voorbeeld van het effect op de dia.

Animatie-effecten aan tekst en afbeeldingen
toevoegen
U kunt animatie-effecten gebruiken om tekst of afbeeldingen in uw dia te laten verschijnen
nadat u met de muis hebt geklikt.
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▼ Zo voegt u een animatie-effect aan een tekst of afbeelding toe

Zorg dat de weergave Normaal actief is en selecteer de dia met de tekst of afbeelding die u wilt
animeren.

Selecteer het tekstobject of de afbeelding die u wilt wijzigen.

Kies Presentatie→Aangepaste animatie.
De pagina Aangepaste animatie van het Taakvenster wordt nu geopend.

Klik op Toevoegen.

In het dialoogvenster Aangepaste animatie→Toevoegen klikt u op het gewenste effect en
vervolgens op OK.
Klik op de knop Effectopties om de eigenschappen voor tijdinstellingen te wijzigen,
bijvoorbeeld voor teksten waarin alinea's opeenvolgend geanimeerd moeten verschijnen.

Notitie – U kunt zoveel effecten toevoegen als u wilt. Raadpleeg de toepassings-Help van Impress
voor meer informatie over de pagina Aangepaste animatie.

Een presentatie uitvoeren
Nadat u een presentatie gemaakt hebt, kunt u deze aan een publiek laten zien.

▼ Zo geeft u een presentatie weer
Open de presentatie die u als diavoorstelling wilt presenteren.

Druk op F5 of kies Presentatie→Presentatie.

Schakel door de dia's.

■ Druk op de spatiebalk, Return of Page Down, of klik met de muis om naar de volgende dia te
gaan.

■ Druk op de toetsen Alt-Page Down om naar de volgende dia te gaan zonder effecten weer te
geven.

■ Druk op de pijl naar links of de toets Page Up, klik met de rechtermuisknop om naar de
vorige dia te gaan.
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■ Druk op de toets Alt-Page Up om naar de vorige dia te gaan zonder effecten weer te geven.

■ Typ het nummer nn en druk op de toets Return om naar het dianummer nn te gaan.

In de Help van Impress vindt u een lijst met alle beschikbare toetsen die u kunt indrukken om
uw dia's weer te geven.

▼ Zo sluit u een presentatie af
Druk op de Escape-toets.●

Een presentatie uitvoeren
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StarOffice Draw

In StarOffice Draw kunt u line art- of vectortekeningen maken. U kunt de line art met
pixelafbeeldingen combineren. U kunt 2D- naar 3D-afbeeldingen converteren. De afbeeldingen
kunnen naar vele indelingen voor bitmapafbeeldingen worden geëxporteerd.

Een voorbeeldtekening openen
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▼ Zo opent u een voorbeeldtekening
Kies in een willekeurig StarOffice-programma Bestand→Nieuw→Sjablonen en documenten.

Klik op Voorbeelden in het linkerdeelvenster.

Dubbelklik op de map Tekeningen in het middelste deelvenster.

Selecteer een voorbeeldtekening en klik op Openen.

Een tekening maken
Als u een nieuwe tekening wilt maken in een StarOffice-programma, kiest u
Bestand→Nieuw→Tekening.

Basisvormen tekenen
Met de gereedschappen in Draw kunt u vrije-handlijnen en precieze lijnen tekenen, evenals 2D-
en 3D-vormen. Deze werktuigen zijn beschikbaar op de werkbalk Tekening.

▼ Zo tekent u een rechthoek
U kunt gemakkelijk rechthoekige vormen maken met behulp van het pictogram Rechthoek.

Klik het pictogram Rechthoek op de werkbalk Tekening aan.

Zet de muisaanwijzer op het punt waar u de rechthoek wilt beginnen en sleep om de vorm te
tekenen.

▼ Zo tekent u een ellips
U kunt gemakkelijk ovale vormen maken met behulp van het pictogram Ellips.

Klik het pictogram Ellips op de werkbalk Tekening aan.

Zet de muisaanwijzer op het punt waar u de ovaal wilt beginnen en sleep om de vorm te
tekenen.
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3D-vormen tekenen
U kunt driedimensionale objecten (3D) maken door een bestaand tweedimensionaal object
(2D) te converteren.

▼ Zo converteert u een 2D-object naar een 3D-object

Selecteer een 2D-object in uw tekening.

Rechtsklik op het object, kies Converteren in het contextmenu en selecteer dan Naar 3D of Naar
3D-rotatieobject.

Tekst aan uw tekening toevoegen
U kunt tekst aan uw tekeningen toevoegen via het pictogram Tekst op de werkbalk Tekening.

▼ Zo voegt u tekst aan uw tekening toe
Klik het pictogram Tekst op de werkbalk Tekening aan.

De werkbalk Tekstopmaak wordt geopend.

In het document sleept u om een rechthoek te maken op de plaats waar u tekst wilt invoeren.

Voer de tekst in.

Selecteer de tekst en klik vervolgens op de pictogrammen op de werkbalk Tekstopmaak om de
tekst op te maken.

Tip – Wilt u tekst aan een bestaande rechthoek of ellips toevoegen, dubbelklik dan op het object
en voer de tekst in.

Uw tekening bewerken
U kunt objecten wijzigen of verwijderen, en de opmaak van tekst in uw tekening wijzigen.
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De werkbalk Lijn en opvulstijl gebruiken
Gebruik de werkbalk Lijn en opvulstijl om de weergave van objecten in uw tekening snel te
veranderen. Selecteer de objecten die u wilt wijzigen en klik een pictogram op de werkbalk aan,
of selecteer een optie in een van de velden op de balk.

▼ Zo lijnt u objecten op een tekening uit
Klik op de pijl rechts van het pictogram Uitlijnen op de werkbalk Tekening.
De werkbalk Uitlijnen verschijnt. U kunt de titelbalk verslepen om de werkbalk open te houden,
of u kunt gewoon op een pictogram op de werkbalk klikken.

Sleep om de objecten te selecteren die u wilt uitlijnen.

Notitie – U kunt ook een object selecteren en vervolgens Shift ingedrukt houden terwijl u andere
objecten selecteert.

Op de werkbalk Uitlijnen klikt u op het pictogram voor het type uitlijning dat u wilt toepassen.

▼ Zo schikt u objecten op een tekening
Elk object dat u aan uw tekening toevoegt, wordt boven op het object geplaatst dat u als laatste
hebt toegevoegd. U kunt dit effect alleen zien als de objecten elkaar overlappen. U kunt de
functie Schikken in Draw gebruiken om de stapelvolgorde van objecten te wijzigen.

Klik op de pijl rechts van het pictogram Schikken op de werkbalk Tekening.
De werkbalk Schikken verschijnt.

Selecteer het object dat u wilt schikken.

Op de werkbalk Schikken klikt u op het pictogram voor het type volgorde dat u wilt toepassen.
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▼ Zo bewerkt u tekst op een tekening
Selecteer het object met de tekst die u wilt bewerken.

Wijzig het object.

■ Kies Opmaak→Teken of Opmaak→Alinea en selecteer vervolgens uw opmaakopties om de
tekst op te maken.

■ Wilt u de tekst wijzigen, dan dubbelklikt u op het object, selecteert u de tekst en brengt u de
gewenste veranderingen aan.

■ Druk op Delete of Backspace om de hele tekst en het object te verwijderen.

▼ Zo verwijdert u objecten uit een tekening
Selecteer het object dat u wilt verwijderen.

Druk op Delete.
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StarOffice Base

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de StarOffice 9 Base -toepassing. Base
biedt een grafisch front-end voor toegang tot databases. U kunt databases lokaal of op een
server maken en bewerken. U kunt de dialoogvensters van StarOffice 9 gebruiken of
SQL-instructies invoeren om met uw databases te werken. Gebruik kopiëren en plakken of
slepen en neerzetten om gegevens met andere programma's van StarOffice 9 uit te wisselen.

Databases openen
U kunt gegevens die in databases zijn opgeslagen, bekijken, bewerken, toevoegen en
verwijderen. De databasetypen die u kunt gebruiken, gaan van eenvoudige lokale bestanden tot
servergebaseerde relationele databases, zoals Oracle. U kunt bijvoorbeeld de ingebouwde
HSQL- of dBASE-databases gebruiken om uw cd-collectie te beheren. Er zijn vele kant-en-klare
tabellen. Gebruik de grafische gebruikersinterface of Base, of, als u een database-expert bent,
voer uw SQL-opdrachten in.

In de volgende lijst staan een aantal ondersteunde databasetypen:

■ HSQL – het native databasetype voor Base
■ dBASE – alle .dbf-bestanden binnen een map worden als één dBASE-database beschouwd
■ MySQL en andere servergebaseerde databases – ondersteund door native

databasestuurprogramma's, of geopende via JDBC of ODBC
■ Het adresboek van uw systeem (Windows-adresboek, Thunderbird, andere) – alleen-lezen

toegang
■ Werkbladbestanden van Calc en Excel – kunnen als alleen-lezen databasebestanden worden

gebruikt

8H O O F D S T U K 8
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StarOffice-databasebestand
In de StarOffice-databasebestandsindeling worden de methoden en lay-outs bewaard die u kunt
gebruiken om een database op te roepen. Wanneer u een databasebestand opent, ziet u een
venster dat gelijk is aan de volgende illustratie:

In de StarOffice-databasebestandsindeling wordt informatie over de lay-out en het ontwerp van
uw tabellen, query's, formulieren en rapporten bewaard. Voor databasebestanden die gebruik
maken van de HSQL-database-indeling, kunnen de gegevensrecords ook in het
databasebestand ingesloten worden. De belangrijkste databaseobjects zijn:

Tabellen Tabelvelden bepalen waaruit elk gegevensrecord bestaat.

Query's Een query is een aangepaste weergave van een tabel. U definieert een query
wanneer u alleen bepaalde velden van uw tabel wilt zien.

Formulieren Een formulier is een gegevensinvoer- en uitvoermasker waarmee u uw
gegevens gemakkelijker kunt beheren dan in een tabel of query.

Rapporten Een rapport definieert de afgedrukte uitvoer van een tabel of query.

Databases openen
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Een StarOffice-databasebestand maken
Met behulp van de Assistent Database kunt u een nieuw databasebestand toevoegen en de
database als een gegevensbron registreren in de StarOffice-software. De Assistent maakt een
bestand dat informatie over de database bevat, inclusief de query's, rapporten en formulieren
die aan de database gekoppeld zijn.

▼ Een nieuwe database als StarOffice-gegevensbron toevoegen

Kies Bestand→Nieuw→Database.
De Assistent Database verschijnt.

Volg de stappen en kies uw opties.

(Optioneel) Maak een nieuwe tabel.

a. Start de Tabelassistent op de laatste pagina van de Assistent Database.

b. Voer uw gegevens in de nieuwe tabel in.

Met databases werken in StarOffice 9 Base
U kunt een databasebestand openen via de menuopdracht Bestand→Openen.

▼ Een nieuwe databasetabel maken
Een databasetabel is een verzameling gegevensrecords die in rijen en kolommen georganiseerd
wordt. Een rij in de tabel staat voor een gegevensrecord. Een kolom is één veld van de record.

Notitie – Base moet een primaire sleutel in elke tabel hebben om bewerking van de records
mogelijk te maken. Een primaire sleutel bevat een unieke waarde voor elke record.

Kies Bestand→Openen om het databasebestand te openen waaraan u een nieuwe tabel wilt
toevoegen.

Kies Tabellen in het venster StarOffice Base.

Selecteer Assistent gebruiken om tabel te maken in het Taakvenster.
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▼ Zo voegt u gegevens toe aan een databasetabel
Kies Bestand→Openen om het databasebestand met de tabel te openen.

Klik op het pictogram Tabellen in het linkerpaneel.

Dubbelklik op de naam van de tabel waaraan u gegevensrecords wilt toevoegen.

Voer de gegevens in.
Wanneer de cursor het huidige gegevensrecord verlaat, worden de wijzigingen automatisch
opgeslagen.

▼ Een databaserapport maken met behulp van de
Assistent
Een databaserapport is een tekstdocument waarin gegevens uit een database worden
weergegeven op de manier die u bepaald hebt. U kunt het rapport zo ontwerpen dat de meest
recente gegevens worden weergegeven of de gegevens die te zien waren toen u het rapport
maakte.

Kies Bestand→Openen om het databasebestand te openen waarvoor u een rapport wilt
maken.

Klik op Rapporten in het venster StarOffice Base.

Selecteer Assistent gebruiken om rapport te maken.

Volg de instructies.
U kunt twee soorten rapporten maken: een statische momentopname van de gegevens toen het
rapport werd gemaakt, of een document met livekoppelingen naar de huidige gegevens.

▼ Een databaserapport in ontwerpweergave maken
U kunt handmatig uw eigen databaserapporten maken nadat u de Sun Report Builder-extensie
hebt gedownload en geïnstalleerd. Deze extensie kunt u ophalen van
http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign.

Kies Extra→Extensiebeheer en klik op de koppeling Hier meer extensies.
In uw webbrowser wordt de website met extensies weergegeven. Zoek de Sun Report Builder.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Met databases werken in StarOffice 9 Base

StarOffice 9 Aan de slag gids • september 200886

http://extensions.services.openoffice.org/project/reportdesign


Selecteer de knop Get It! om de Sun Report Builder-extensie te downloaden en installeren.

Start StarOffice opnieuw op.

Kies Bestand→Openen om het databasebestand te openen waarvoor u een rapport wilt
maken.

Klik op Rapporten in het venster StarOffice Base.

Selecteer Rapport maken in ontwerpweergave.
Het rapportvenster van Base verschijnt. De Help Agent wordt kort in de rechterbenedenhoek
weergegeven.

Klik op de Help Agent en volg de instructies van de toepassings-Help.

▼ Zo opent u een databaserapport
Kies Bestand→Openen in een StarOffice-programma.

Zoek het databasebestand met het rapport en klik op Openen.

Klik op het pictogram Rapporten in het StarOffice Base-venster.
Er verschijnt een lijst met de rapporten voor de huidige database.

Dubbelklik op het rapport dat u wilt bekijken.
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Appendix

In de Appendix vindt u lijsten met de meestgebruikte sneltoetsen voor StarOffice programma's.
Open de toepassings-Help voor volledige lijsten met alle sneltoetsen en lijsten met sneltoetsen
die beschikbaar zijn als u geen muis kunt gebruiken.

Notitie – Uw systeem gebruikt wellicht een toetsenbordtoewijzing met een aantal toetsaanslagen
voor systeemacties. De StarOffice 9-software kan deze toetsen niet voor toetsenbordopdrachten
gebruiken. In de meeste gevallen kunt u andere toetsen toewijzen aan de systeeminstellingen of
aan de StarOffice 9-software.

TABEL A–1 Sneltoetsen voor alle toepassingen

Actie Sneltoets

Opent een document Control-O

Slaat het huidige document op Control-S

Maakt een nieuw document Control-N

Opent het dialoogvenster Sjablonen en documenten Shift-Ctrl-N

Drukt het huidige document af Control-P

Sluit StarOffice 9 af Control-Q

Knipt geselecteerde tekst of objecten en zet deze op het
Klembord

Control-X

Kopieert geselecteerde tekst of objecten naar het
Klembord

Control-C

Plakt de inhoud van het Klembord Control-V

Selecteert alles Control-A
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TABEL A–1 Sneltoetsen voor alle toepassingen (Vervolg)
Actie Sneltoets

Maakt de laatste bewerking ongedaan Control-Z

Opent het dialoogvenster Zoeken en vervangen Control-F

Zoekt verder naar de laatste zoekterm Shift-Ctrl-F

TABEL A–2 Sneltoetsen voor Writer

Actie Sneltoets

Schakelt de werkbalk Formule in of uit F2

Voltooit AutoTekst F3

Schakelt de gegevensbronweergave in of uit F4

Schakelt het venster Navigator in of uit F5

Gaat naar het opgegeven paginanummer Shift-Ctrl-F5

Opent het dialoogvenster Spellingcontrole F7

Schakelt het venster Stijlen en opmaak in of uit F11

TABEL A–3 Toetsenbordtekens in Writer

Effect van tekens Toetsen

Voegt een aangepaste woordafbreekpositie in Control-(mintoets)

Voegt een streepje in (niet gebruikt als
afbreekstreepje)

Shift-Ctrl-(mintoets)

Voegt een vaste spatie in Shift-Ctrl-spatiebalk

Voegt een regeleinde in dezelfde alinea in Shift-Return

Voegt een handmatig pagina-einde in Control-Return

Voegt een kolomeinde toe aan een tekst met meerdere
kolommen.

Shift-Ctrl-Return

Appendix
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Woordenlijst

In deze Woordenlijst worden de belangrijkste termen uitgelegd die in deze gids gebruikt
worden.

Contextmenu Rechtsklik op een willekeurig object in uw document om het contextmenu te openen. In het contextmenu
staat een selectie menuopdrachten.

Gallerij Een venster waarin u de afbeeldingen en geluiden kunt beheren die u in uw document wilt gebruiken. De
Galerij-objecten zijn vooraf gesorteerd in thematische mappen die thema's genoemd worden. U kunt uw
eigen thema's maken en objecten eraan toevoegen.

Macro In de context van de StarOffice-suite is een macro een reeks stappen die in een programmeertaal zoals
StarOffice Basic of JavaScript zijn geschreven. U kunt de macrorecorder gebruiken of uw eigen
programmacode schrijven om macro's aan de StarOffice-software toe te voegen. De toepassings-Help
biedt meer informatie, ook over het ontwerpen van uw eigen dialoogvensters, het toewijzen van macro's
aan gebeurtenissen of toetsaanslagen, en meer.

Slepen en
neerzetten

De muis gebruiken om geselecteerde tekst of objecten naar andere plaatsen te kopiëren of te verplaatsen
door de tekst of het object te selecteren, de muisknop ingedrukt te houden en de selectie naar een andere
plaats te slepen.

Toepassingen Verschillende programma's die een gemeenschappelijke gebruikersinterface delen. De hoofdtoepassingen
voor het bewerken van documenten zijn Writer, Calc, Impress en Draw.

Vensters
vastzetten

Vensters zoals Navigator of Stijlen en opmaak kunnen aan alle randen van het documentgebied vastgezet
worden, zodat ze zichtbaar blijven, zonder delen van het document te bedekken.

Werkbalk Een klein venster met pictogrammen die veelvoorkomende taken uitvoeren, zoals het invoegen van een
diagram. Werkbalken kunnen overal op het StarOffice-scherm neergezet worden.
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