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• Van toepassing op LibreOffice versie 3.5 en hoger
• Gegevens over het gebruiken aan het einde van het document.

W I J ZI GI N G E N T . O . V .

V ORIGE VERSIE

• nvt

• HOE

T E I N S TA L L E R E N

• LibreOffice downloaden in installeren (zou je al gedaan kunnen hebben ;-)
• Extensie downloaden en installeren via Extra > Extensiebeheer
• LibreOffice herstarten (eerste keer vanwege toetsenbord configuratie).

HOE

DOE JE HET

• Start nieuw document van Sjabloon, uit Mijn Sjablonen, en kies Yellow, Blue of White.
• Elke keer als je een spatie typt, verandert vanzelf de opmaak van de tekst Bijvoorbeeld:

• Als je shift+spatie typt, krijg je een spatie zonder verandering van opmaakprofiel.
• Bij foutmelding, of niet functioneren: helemaal opnieuw starten (de eerste keer)
helpt vaak.
• Als je de instellingen van een bepaald document wilt herladen, start dan de macro
'ReloadTheSettingsForThisDocument' (Alt-F11 > Mijn Macro's > Feestschrijver > ..)

HOE

WERKT HET

• Het sjabloon heeft tekenopmaakprofielen (de sjablonen zitten in de extensie)
• Er zijn in het sjabloon documenteigenschappen voor de instellingen (zie de tabel hierna).
• Er zijn wat macro's – in de extensie – die het werk doen
• En er is een configuratie – ook in de extensie – die het starten van de macro's koppelt
aan het typen van een spatie.
• Op dit moment is mij niet duidelijk hoe je de configuratie van een sneltoets kunt
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doen in de extensie onafhankelijk van de taal – daarom is er een aparte versie voor
Engels-US. Suggesties worden gewaardeerd. (Het kan vast wel via code, maar
moet ik nog 'even' uitpluizen.)
Documenteigenschap

Waarde / instelling

Opmerking

PartyWriter

Yes

Nodig om PartyWriting te doen

Random

Yes or No

Gebruiken van de opmaakprofielen (zie
onder) in willekeurige volgorde of niet

StyleForSpace

Naam van het
tekenopmaakprofiel te
gebruiken voor spaties

Mag leeg zijn, dan wordt het
tekenopmaakprofiel van het voorafgaande
woord gebruikt. Mag ook 'Standaard' zijn,
wat de achtergrondkleur toont.

StylesInOrderToUse

Lijst van tekenopmaak- Namen moeten precies zijn. Verkeerde
profielen, gescheiden
namen worden overgeslagen.
met een komma.

OPMERKINGEN

BIJ DE

SJABLONEN

1. Er is één tekenopmaakprofiel waarvan de andere tekenopmaakprofielen de
eigenschappen overerven "_MAX".
2. Dus als van "_MAX" bijvoorbeeld de tekengrootte wordt gewijzigd, werkt dat door in alle
andere zelf gedefiniëerde tekenopmaakprofielen.
3. De achtergrondkleur op de pagina komt van een frame, dat op de achtergond is
geplaatst en is verankerd aan de pagina. Via de Navigator is dat frame te benaderen en
dan zijn de eigenschappen aan te passen.
4. Een nieuwe pagina heeft niet automatisch datzelfde frame op de achtergrond (kan via
verankering in de koptekst natuurlijk wel).
5. Het formaat van de pagina kan worden verkleind – het frame verandert mee.
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