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Er zijn volop goede gratis alternatieven voor Microsoft 
Office en Adobe Writer.

Al die dure Office-programma's kunnen in een klap bij het grof 
vuil gezet worden, want met Open Office heb je een gratis en 
minstens zo goed alternatief. Van dit fraaie stukje open source-
software is versie 2.0 inmiddels uit. Ook een Nederlandstalige 
versie is verkrijgbaar. Tutorials en faq zijn nog wel in het 
Engels. 

Het zeer complete Open Office draait op Windows, Linux en 
Mac OS-systemen en kan doorgaans prima uit de voeten met 
MS-Office bestanden. Het hele pakket vereist wel de nodige 
ruimte op je computer: 85 tot 125 MB. Mocht Open Office toch 
moeilijk doen met bestanden die in Word, Excel en PowerPoint 
zijn gemaakt, dan kun je bij good old Microsoft gratis viewers 
installeren. Je kunt de documenten dan wel bekijken, zelfs al 
heb je de officiële MS-Office programma's niet op je computer 
staan.

Een gratis alternatief is EasyOffice waarvan inmiddels versie 
negen uit is. Het is een compleet kantoorpakket, inclusief 
fotoviewer, spreadsheetprogramma, e-mailclient en de 
tekstverwerker kan overweg met PDF-bestanden. De 
applicaties kunnen goed uit de voeten met de Office-bestanden 
van Microsoft. Ook een antivirusprogramma is meegeleverd. 
Wel kun je af en toe reclamemeldingen krijgen.

Tekstverwerker
Heb je alleen een gratis tekstverwerker nodig, dan volstaat een 
download van AbiWord. Het programma heeft een mailmerge-
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functie dus je kunt al je relaties in een keer een brief sturen. Je 
kunt er tijdens het downloaden voor kiezen om een 
Nederlandstalig woordenboek voor de spellingcontrole te 
installeren. Er wordt nog gewerkt aan een Mac-versie, maar er 
bestaan al wel Linux- en Unix-varianten.

AbiWord maakt deel uit van het open source-project GNOME, 
dat ook met een open office-programma komt, maar nu nog 
even niet.

Webbased programma's
Al deze programma's moet je downloaden en lokaal beheren. 
Je kunt dankzij Google sinds medio februari 2007 ook gebruik 
maken van webbased-office-programma's. Dat zijn 
programma's waarbij je niets hoeft te downloaden en alles 
volledig online staat. Superhandig als je de ene keer thuis en 
de andere keer op de zaak werkt. Via Gmail, dat nu voor 
iedereen is opengesteld, kun je gebruik maken van Google 
Docs and Spreadsheets. De verwachting is dat er nog een 
presentatieprogramma volgt. 

PDF-bestanden maken
Gratis PDF-documenten maken kan met PDF Creator. Het 
programma maakt in het printerscherm een extra knop aan van 
waaruit het document gemaakt wordt. Online Nederlandstalige 
uitleg is beschikbaar en je kunt tijdens het installeren kiezen 
voor een Nederlandstalige interface. 

CutePDF doet hetzelfde en werkt op identieke wijze als PDF 
Creator, maar heeft geen Nederlandstalige interface. 

Ben je alleen op zoek naar een programma dat PDF-
documenten kan lezen en printen, dan kan Foxit PDF Reader 
veel voor je betekenen. Het opent razendsnel en is slechts 
1298 kb, dus het past prima op een usb-stick.

Wil je in een keer veel PDF-bestanden doorzoeken, gebruik 
dan PDF-Explorer. Zoekt ook plaatjes in bestanden. Een 
Nederlandstalige interface is beschikbaar.

Zip-bestanden
Zware bestanden kun je het beste versturen als Zip-bestand. 
De ontvanger dient ook over zo'n programma te beschikken om 
ze weer 'uit te pakken'. FilZip is zo'n gratis in- en 
uitpakprogramma. Open source uiteraard. (1,17 MB). Een 
andere in- en uitpakker die met veel bestandstypen overweg 
kan, is ExtractNow waarvan begin januari versie vier is 
verschenen. 

Databestanden
Een goed programma om projecten, planningen en schema's 
op te stellen en voorraden te beheren is FileAmigo LE. Ook het 
maken van analyses, rapportages en to-do-lijstjes is heel 
makkelijk. Het programma staat ook koppelingen toe met 
Word- en Excel-bestanden van Microsoft. Door op een 
mailadres in een spreadsheet te klikken, kun je meteen een 
mail sturen. 

Freemind is een programma waarmee je kunt mindmappen. 
Werkt onder Linux, Windows en Mac OS X.

Klachtenafhandeling

Bereken de waarde van je bedrijf 
Offerte binnen 15 minuten
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Heb je veel te maken met klachten en vragen van klanten? Dan 
is het Open Source Ticket Response System misschien iets 
voor jou. Met dat programma maak je digtiale kaartjes (tickets) 
aan voor hulpverzoeken en klachten. Het systeem houdt bij wat 
de status van de tickets is, of de vragen en klachten al zijn 
afgehandeld en wie het probleem moet oplossen. Uitleg is in 
het Nederlands en tijdens het downloaden kun je 
Nederlandstalige plugins installeren. 

Spreadsheet
De spreadsheet Gnumeric kan de concurrentie met Excel 
prima aan en is nu ook beschikbaar voor Windows. Werk je 
dus met de nodige rekenbladen, probeer dan dit Open Source 
project eens.

Dit is de eerste aflevering van een laagdrempelige special 
over gratis software voor ondernemers.

Links

●     Planet Download Elke woensdagavond de beste downloads.
●     Special: Ondernemen en internet
●     Meer praktische specials voor ondernemers

stuur door print forumreglement

 

Nieuwe Office voor de Mac begin 2008
Dell koopt audiosoftware Zing
Vista, zes maanden later
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