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Werken met verschillende document-soorten
OpenOffice.org (OOo) is natuurlijk een prima product, met geweldige mogelijkheden. Maar als u OOo
gebruikt, verandert er ook wel wat. Word-bestanden worden vaak zomaar rond gemaild, maar met OOo
kunt u juist makkelijk PDF-jes maken en verzenden. Keurige en complete documenten, die anderen niet
zomaar kunnen aanpassen. OOo heeft 'OpenDocument'-bestanden: ODF. Dat is een vrije open standaard,
die niet het eigendom van één enkel bedrijf is. U kunt een ODT-bestand uit OOo makkelijk als Word-doc
opslaan. Hieronder ziet u in welk bestand u werkt, wat op de harde schijf staat en wat wordt verstuurd.
(NB Zorg dat de Verkenner de bestandsextensies (.odt, .doc etc.) laat zien! (via Extra|Mapopties|Weergave)
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Voorbeeld 1: ODT naar DOC
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Toelichting bij voorbeeld 1
N: Start van een nieuw tekst-document in OpenOffice.org, dus ODT.
1: Document wordt bewerkt en opgeslagen. Het staat op het scherm én op de harde schijf v.d. computer.
2: Document wordt bewerkt en opgeslagen als Word-Doc. Op het scherm en harde schijf staat nu versie 2
als Doc. De ODT-versie staat niet meer op het scherm, maar alleen als versie 1 op de harde schijf ...!
3 Document wordt bewerkt en opgeslagen, het staat op scherm en harde schijf als versie 3 van Doc. De
ODT-versie is nog steeds de eerste versie, versie 1.

Voorbeeld 2: ODT naar PDF
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bijlage bij e-mail
Voorbeeld 3: ODT mailen als PDF of DOC
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Sinds OOo versie 2.0.3 : Bestand>
Verzenden> E-mail als Ms Word.!
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Voorbeeld 4: DOC naar ODT
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