Novosti v LibreOffice 5.3
Skupne novosti
• LibreOffice 5.3 je poln novosti in posodobitev, ki jih lahko uporabljate po
celem pisarniškem paketu.
• Tipke za bližnjice se zdaj lahko prikažejo v kontekstnih menijih in so privzeto
prikazane na sistemih Windows in Linux.
• Za lažje delo s polnimi liki je pogovorno okno Področje poenostavljeno in
ponuja nov razdelek Vzorci, kar pomeni boljšo združljivost z drugimi
pisarniškimi paketi.
• Če želite lik zapolniti z bitno sliko po meri, lahko zdaj sliko neposredno
uvozite kar iz stranske vrstice.
• Zdaj lahko v dokumente vstavite dokumente PDF kot slike, pri čemer se
prikaže njihova naslovnica.
• Prav tako lahko podpišete obstoječe datoteke PDF ter tudi preverite te podpise.
• Upravljanje barvnih palet je poenostavljeno, za profesionalno delo z grafiko in
postavitvijo pa so dodane nove palete.
• V meni pomoči so dodani novi ukazi, vključno s hitrimi povezavami do
uporabniških vodnikov in forumov s podporo skupnosti.
• Na voljo je varni način, s katerim lažje najdete in odpravite težave s svojim
uporabniškim profilom ali razširitvami.
• Postavitev besedila je poenotena po operacijskih sistemih, izboljšana pa je tudi
združljivost z vrstami datotek.
• Nenazadnje, LibreOffice 5.3 je prva polna izdaja odprte kode spletnega
LibreOffice, v brskalniku delujoče različice pisarniškega paketa, ki jo lahko
zaženete na svoji lastni oblačni infrastrukturi.
Writer
• Z LibreOffice 5.3 ima program Writer nekaj izjemnih novih funkcij, zaradi
katerih bodo vaši dokumenti blesteli.
• Podprti so slogi tabel, tako da lahko uporabite oblikovanje tabele, ki se ohranja
ob njenem urejanju.
• V stranski vrstici vam novo podokno Stran pomaga hitro prilagoditi nastavitve
strani brez odpiranja posebnih oken.

• Novo polje Pojdi na stran omogoča s skokom na stran v dokumentu z le nekaj
pritiski tipk hitrejše krmarjenje.
• Med risalnimi orodji so bile doslej puščice na voljo le v programih Draw in
Impress, zdaj pa so tudi v Writerju.
• Nenazadnje, orodna vrstica je dobila nov gumb za male začetnice, to
oblikovanje pa lahko dodelite tudi prek makrov.
Calc
• LibreOffice 5.3 prinaša številne izboljšave v programu Calc za spretnejše delo
s preglednicami.
• Na voljo je nov nabor privzetih slogov celic z večjo raznolikostjo in boljšimi
poimenovanji kot poprej.
• V svežih namestitvah je odslej možnost »Omogoči nadomestne znake v
formulah« privzeta namesto regularnih izrazov, kar izboljšuje združljivost z
drugimi elektronskimi preglednicami.
• Ko ustvarjate vrstilne tabele, je na voljo nova funkcija mediane.
• Funkcija spajanja celic zdaj omogoča praznjenje vsebine celic, ki so skrite, po
spajanju.
• Nenazadnje, ko vstavljate funkcijo, vam novo vnosno polje za besedilo
omogoča zožitev nabora funkcij med ponujenimi.
Impress in Draw
• V LibreOffice 5.3 je posodobljen tudi Impress, s katerim lahko vaše
predstavitve resnično izstopajo.
• Ko zaženete program, se pojavi izbirnik predlog, ki pospeši vaš začetek dela.
• Privzeto sta vključeni dve novi, atraktivni predlogi, tudi druge pa so izboljšane.
• Ko vstavljate slike iz albuma fotografij, jih lahko povežete s predstavitvijo,
tako da niso shranjene v samem dokumentu.
• Nenazadnje, v načinu matrice prosojnice so lastnosti prosojnice zdaj na voljo v
stranski vrstici.
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