
emrég egy cikkben a szerzõ feltette a kérdést: „Készen
áll-e a Linux a kulcsfontosságú vállalati termelõfolya-
matokban való felhasználásra?” A válasza határozott

igen volt, ami nem túl meglepõ. Bárki, aki valaha hallott a
Linuxról, tudja, hogy a kiszolgálóként legendásan jól teljesít.
Jobb kérdés lenne – legalábbis az én szemszögembõl nézve – a
következõ: „Készen áll-e a Linux az IT-személyzetet nem fog-
lalkoztató kisvállalkozások szokásos feladatainak az ellátására?”
A továbbfejlesztett alkatrész-felismerés és a könnyen használha-
tó terjesztések (például Mandrake, SuSE és Red Hat) lehetõvé
tették, hogy egyre több munkaasztalon jelenjen meg a Linux.
Ehhez még hozzávehetjük, hogy a Linux-alkalmazások, például
az irodai csomagok, a levelezõprogramok, a névjegykezelõ prog-
ramok, a faxprogramok, a webböngészõk és a könyvelõprog-
ramok állandóan fejlõdnek, és ezek együtt olyan rendszert alkot-
nak, ami az átlagos irodai vagy tanácsadó munkát végzõ kisvál-
lalkozások számára valódi választási lehetõséget jelent.
Ezt a felfedezést csaknem egy éve tettem. 2002 tavaszán leltárt
készítettem az írói munkámhoz felhasznált programokról, és
rájöttem, hogy a Linux valódi, ingyenes választást kínál minden
általam használt zárt programra. Ez a tény, valamint a Linux
megbízhatósága és biztonságossága arra döntésre sarkallt, hogy
térjek át a használatára. Azóta sem bánom ezt a döntést.
Talán te is író vagy tanácsadó vagy, és komolyan gondolkozol
a lehetõségeken, akárcsak én tettem. Az is lehet, hogy hallottál
a Linuxról, de nem vagy biztos benne, hogy milyen alkalma-
zásokat használj. Írásomban négy, írók és tanácsadók számára
hasznos programot mutatok be, amelyek bármelyik Linux-ter-
jesztésben megtalálhatók. Helyhiány miatt nem adhatok teljes
leírást a programokról, de reményeim szerint eleget mondok
el ahhoz, hogy olvasóim megismerjék az alkalmazások felhasz-
nálási területeit a kisvállalkozásokban.
A tárgyalt Linux-alkalmazások nem feltétlenül rendelkeznek
zárt párjuk összes tudásával. A Linux-környezetben fellelhetõ
alkalmazások az alapfeladatok ellátására ugyanúgy alkalmasak,
de nem szükségszerûen rendelkeznek ugyanazokkal a csingi-
lingikkel. Ne törõdjünk most a csingilingikkel, inkább arra
összpontosítsunk, hogy ezekkel az eszközökkel aránylag olcsó
és megbízható, biztonságos környezetben végezhetjük el
feladatainkat.

Az eszközök
A szakírói vagy tanácsadói kisvállalkozás nem támaszt nagy
igényeket a programokkal szemben. Azt hiszem, ez az egyik
nagy elõnye az ilyen típusú vállalkozási formának. Ezek a
cégek jellemzõen a következõ alkalmazásokat használják: iro-
dai csomag, névjegykezelõ, illetve levelezõprogram, webbön-
gészõ és könyvelõprogram. Minden más csak hab a tortán.

OpenOffice.org
Irodai csomagnak az OpenOffice.org programot javaslom, mert
nyílt forrású, több operációs rendszer alatt is fut, és szabadon

hozzáférhetõ a � http://www.openoffice.org címen. Az
OpenOffice.org csomag egyik nagy elõnye az XML alapú
állományformátum használata. Az XML olyan szerkezetben
tárolja az adatokat, hogy azok különbözõ
számítógéprendszerek között is cserélhetõk maradnak, így
adataink hosszú évek múltán is hozzáférhetõek lesznek.
Az OpenOffice.org csomag négy alkalmazásból áll:
OpenOffice.org Writer, OpenOffice.org Calc, OpenOffice.org
Impress és OpenOffice.org Draw.
Az OpenOffice.org Writer a csomag szövegszerkesztõje.
A felhasználói felület ismerõs lesz, hasonló a Microsoft Word
vagy a Sun StarOffice Writer felületéhez (1. kép).

Egy író általában szövegszerkesztõje tudásának csupán 10–15
százalékát használja ki, ugyanis a formázás és a grafikai mun-
kálatok nagyobbik részét a megrendelõ végzi. Akár üzleti leve-
lekrõl vagy ajánlatokról, akár cikkekrõl vagy könyvekrõl van
szó, az OpenOffice.org Writer több mint elég a munkám
elvégzéséhez.
A Writer felhasználói felülete magától értetõdõ, és könnyen
megtalálom benne, amit keresek. Mindent tud, amire manap-
ság egy szabadúszó írónak, illetve tanácsadónak szüksége
lehet, sõt még többet is. Számos állományformátumot ismer,
beleértve a következõket: Microsoft Word 6, Microsoft Word 95,
Microsoft Word 97/2000/XP, RTF (Rich Text Format) és
StarWriter 5 (a régebbi StarOffice-állományformátum). Képes
PDF-be exportálni.
Vigyázat, ha sok táblázatot vagy különleges formázásokat hasz-
nálunk, ezek bizonyos mértékben torzulhatnak vagy elvesz-
hetnek, már ha Microsoft Wordbe vagy egy másik irodai cso-
mag állományformátumába exportáljuk a dokumentumot.
A szabály az, hogy minél egyszerûbb a dokumentum formázá-
sa, annál jobb az átvihetõsége egy másik szövegszerkesztõ alá.
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Linux a kisvállalkozásokban
Ha egyéni vállalkozó vagy, esetleg egy kis üzletet vezetsz, 
mutatunk néhány irodai alkalmazást, amit használhatsz.

Vezérfonal

N

1. kép Az OpenOffice.org Writer
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Mivel az íróknak nincsenek
nagy igényeik, nem is na-
gyon használom az Open-
Office.org csomag többi
programját. Ami a táblázat-
kezelõt illeti, az Open-
Office.org Calc tudja mind-
azt, amit az ember a táblá-
zatkezelõktõl elvár: önmû-
ködõ összegzés, önmûködõ
formázás, grafikonkészítés
és sok egyéb. A munkákat
menthetjük a Microsoft
Excel, a StarCalc, a Data
Interchange Format formá-
tumokba és természetesen
a Calc saját formátumába
is (2. kép).
Az OpenOffice.org Impress
bemutatókészítõ program
rendelkezik a Microsoft
PowerPoint alapvetõ képes-
ségeivel, de nem tud sab-
lonokat használni. Sablonok
nélkül tovább tart a bemu-
tatók megtervezése. Az Imp-
ress olvassa és írja a Power-
Point, a StarImpress és a
saját állományformátumát
(3. kép).
A Draw nevû rajzprogram
tartalmazza a szokásos rajz-
eszközöket, és képes a leg-

elterjedtebb grafikusállomány-formátumok beolvasására. Men-
teni az OpenOffice.org Draw és a StarDraw formátumába
képes. Az egyszerû igényeket kielégíti (4. kép).

Névjegykezelõ és levelezõprogram
Bár a Linux sokféle megoldást kínál a névjegyek tárolására
és a levelezés intézésére, én azokat a megoldásokat szeretem,

amik mindkettõt egyben
tartalmazzák. Ez kényelme-
sebb, minden rögtön egy
helyen van, nem kell két
különbözõ alkalmazást nyit-
va tartani. A Ximian Evo-
lution kielégíti ezt az igényt.
A program egyszerre leve-
lezõ, névjegykezelõ és fela-
datütemezõ, amiben az író,
illetve tanácsadó egy helyen
tárolhatja adatait. A program

elsõ indításakor az Összefoglaló képernyõ jelenik meg (5. kép).
Itt az idõjárás és a Linuxszal kapcsolatos legfrissebb cikkek
mellett láthatjuk, hogy hány beérkezett és feladásra váró
üzenetünk van. Megjelennek be nem fejezett feladataink és
az adott napra szervezett találkozóink is. Az Összefoglaló ab-
laktól balra elhelyezkedõ listában állíthatjuk be a találkozókat
és a feladatokat, illetve intézhetjük a levelezést. A Beérkezett
levelek ikonra kattintva léphetünk át az Evolution levelezõ-
részébe (6. kép).
Az Evolution hasonlít a Microsoft Outlookra. A szokásos leve-
lezõmûveletek gombjai az ablak felsõ részén helyezkednek el.

Az Evolution 1.2.1 egyik hasznos újítása az Új gomb. Segít-
ségével egy kattintással lehet új levelet vagy új névjegyet
létrehozni, anélkül, hogy az Evolution megfelelõ részébe be
kellene lépnünk.
Könnyû névjegyeket hozzáadni és kezelni az Evolution név-
jegykezelõjével (7. kép). Beírhatjuk a szokásos adatokat (név,
cím, telefonszám stb.), de a Részletek fülre kattintva még több
adat felvételére nyílik lehe-
tõség. Minél több adatot
gyûjtünk össze az ügyfelek-
rõl, annál könnyebb együtt-
mûködni velük. Az Együtt-
mûködés lapon megadhatjuk
azt a címet, amelyen az ügy-
fél a határidõnaplóját közzé-
tette az Interneten. Ez újabb
példája annak, hogy hány jó
ötletet valósítottak meg az
Evolution fejlesztõi.
A névjegyek felvétele után
a listában tetszõleges számú
feltétel szerint kereshetünk:
betûrend, elektronikus levél-
cím vagy kategória (8. kép)
alapján is kutakodhatunk.
Saját keresési feltételeket is
létrehozhatunk a Haladó
lehetõség választásával.
A névjegyeket tetszés szerinti
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2. kép
OpenOffice.org Calc számolótábla

6. kép A beérkezett levelek ellenõrzése

7. kép Névjegy az Evolutionben

3. kép Bemutató készítése

4. kép Grafikon rajzolása

5. kép
A Ximian Evolution elindítása

8. kép Névjegy besorolása
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kategóriákba sorolhatjuk be, és eszerint kereshetünk rájuk.
A Naptár (9. kép) használata eléggé egyértelmû, a naptárab-
lakot pedig ízlés szerint be lehet állítani. Az ablaktáblák a ha-
tárvonalak huzigálásával átméretezhetõk. A kívánt nap kivá-
lasztása után a találkozó idejére duplán kattintva egy ablak
nyílik meg (10. kép). Itt adhatjuk meg a találkozó részleteit.
Figyelmeztetést is beállíthatunk a találkozó elõttre néhány
perccel, órával vagy nappal.

A Feladatütemezõ hasonlóan mûködik. Az Új gombra kattintva
válasszuk a Feladat elemet. Megnyílik egy ablak, amiben meg-
adhatjuk a feladat részleteit. A feladatok az Evolution Feladatok
részében jelennek meg – idõrendben és feladatcsoportok szerint
is kiírathatók. A befejezett feladatokat bejelölhetjük, így köny-
nyedén követhetõ, mivel végeztünk és mi maradt még hátra.
Még számos más önálló felfedeznivaló van az Evolutionben.
Akárcsak a Linux, az Evolution is lehetõvé teszi, hogy egy
feladatot többféleképpen végezzünk el.

Webböngészõ
A két legnépszerûbb böngészõprogram a Mozilla (11. kép) 
– ami ugyanarra a megjelenítõmotorra épül, mint kereskedelmi
párja, a Netscape – és a Galeon (12. kép), ami sok tekintetben
hasonlít a Mozillára, és része a Gnome munkafelületnek.
E kettõ mellett a Linuxban megtalálható még a Konqueror, a
KDE alapú fájlkezelõ és böngészõ. A legtöbb linuxos böngészõ
támogatja a biztonságos kapcsolatok 128 bites titkosítását.
Általában érdemes egynél több böngészõt telepíteni. Az ok a
webhelyek elérése. Elõször az gondolhatnánk, hogy a böngé-
szõ az böngészõ; a kinézeten és használaton kívül lényegében
egyformák. Bármilyen népszerû, a Mozillából hiányzik egy
dolog, ami a Konquerorban megvan: az azonosító megvál-
toztatásának lehetõsége. Amikor csatlakozunk egy webhely-
hez, a böngészõ azonosítja magát, elküldi a nevét, a változat-
számát és az operációs rendszer típusát. Bár a legtöbb webhely
nem foglalkozik ezekkel az adatokkal, van néhány, ami gondot
okozhat, ha nem egy adott típusú böngészõvel nézzük meg.
Például akárhányszor próbáltam belépni a telefontársaságom
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11. kép A Mozilla

13. kép A Konqueror azonosítójának beállítása

12. kép A Galeon
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honlapjára, mindig gondjaim akadtak. A honlap egy bizonyos
ponton túl nem engedett tovább. Kis gondolkodás után vissza-
emlékeztem, hogy bizonyos webhelyek nem támogatnak mást,
csak a Microsoft Internet Explorert. Itt válik érdekessé az azo-
nosító (13. kép). Egyszerûen megváltoztattam a böngészõ sze-
mélyazonosságát Internet Explorer 5.0-ra, és a webhely csont
nélkül mûködött. Nem sokszor jön elõ ez a nehézség, de ha
mégis, próbálkozz az azonosító átírásával. Ezek a példák
szintén azt bizonyítják, hogy a Linux egy feladatra több megol-
dást is kínál, és mindig akadnak eszközök a zárt megoldások
által támasztott akadályok leküzdésére.

Könyvelõprogram
A pénzt megkeresése után szeretnénk nyilvántartani. A könyve-
lõprogramok ezt az igényt elégítik ki. A Linux egyik legjobban
õrzött titka a nyílt forrású könyvelõprogram, a GnuCash (14. kép).
A GnuCash megbízható, könnyen használható
könyvelõprogram, amivel villámgyorsan elvégezhetjük a
könyvelési munkát. A GnuCash beállítóvarázslójával egy pár
kérdésre válaszolva több számlát is létrehozhatunk, különbözõ
nyitóegyenlegekkel (15. kép).
A GnuCash rendelkezik kereskedelmi megfelelõinek a tudá-
sával, például képes a mûveletek önmûködõ befejezésére és a
csekkszám növelésére. A GnuCash kettõs könyvelést használ,
csakúgy, mint a profi könyvelõprogramok.
A kettõs könyvelés alapötlete, hogy minden mûvelet két szám-
lára van hatással, a „tartozik” és a „követel” számlára. Így mindig
tudjuk, honnan jött a pénz és hová ment el. Ha például egy, a
vállalkozásommal kapcsolatos könyvet szeretnék venni, az

árával megterhelem a
megtakarítás számlámat, és
jóváírom a könyvek vételére
fenntartott kiadásszámlámat
(16. kép). Ez a segédeszköz
nélkülözhetetlen, ha meg
szeretnénk tudni, hová tûnik
a pénzünk. A GnuCash nagy
elõnye, hogy könnyen az
egyéni pénzügyi helyzethez
igazítható. Léteznek beépített
számlatípusok – kiadás,
bevétel, értékpapírok,
befektetések –, mindegyik
saját alszámlarendszerrel bír.
Emellett saját számlák is
hozzáadhatók, a nem

használt számlák pedig törölhetõk (17. kép). A GnuCash másik jó
tulajdonsága, hogy a mûveletek szétvághatók, így egy mûvelet
több „tartozik” és „követel” számlát is érinthet. Így a mûveletet
finomhangolhatjuk, és egy adott pénzügyi mûveletben érintett
összes számla megjeleníthetõ.
Végül a GnuCash grafikus jelentései segítségével egy szem-
pillantás alatt áttekinthetjük a nettó értéket, a bevételt, a kia-
dást, a profitveszteséget stb. Ezek elõsegítik pénzügyeink nagy
pontosságú kezelését. Sok más lehetõség is van még, de hely-
hiány miatt nem tárgyalhatjuk õket. Elég az hozzá, hogy a
GnuCash mindent tud, ami egy egyszemélyes vállalkozásban
kellhet, még többet is.
A cikk írásának idején a GnuCash az 1.6.7-es változatnál tart,
és a személyes pénzügyek kezelésére alkalmas. Nincs lehetõség
a vevõk és a beszállítók nyomon követésére, számlázásra és a
számlák kifizetésére. Egy kisvállalkozás könyvelése számára
azonban egy kis munkával használhatóvá tehetõ, mint ezt már
fent is említettük. A hamarosan megjelenõ GnuCash 1.8-ban a
kisvállalkozások könyvelésére is lehetõség nyílik majd, a szám-
lázást és a számlafizetést is beleértve.

Összegzés
Ha jelenleg zárt operációs rendszert és zárt alkalmazásokat
használsz, és úgy döntöttél, hogy biztonságos, megbízható és
szabad Linux alapú megoldásokra váltasz, akkor gratulálok, és
a küldetésem sikeres volt.

Linux Journal 2003. április, 108. szám
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17. kép A számlák testreszabása

14. kép A GnuCash

15. kép A GnuCash beállítása

16. kép Hová tûnt a pénz?

Gary Maxwell (gary@garymaxwell.com) 
15 évet töltött el egy Fortune 100 vállalatnál, ezután
a saját lábára állt és szabadúszó íróként dolgozik.
Gary nagy Linux-rajongó és vállalkozását a Linuxra és
a nyílt forrású programokra alapozta. Szakterülete 
a reklámszövegírás és az üzleti kommunikáció.
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