Baltix GNU/Linux kompaktiniame diske yra:

- sistema darbui, mokslui, verslui, pramogoms

• Intuityvi grafinė darbalaukio aplinka (GNOME), su trimačiais darbalaukio efektais.
• Interneto naršyklė Mozilla Firefox ir el. pašto programa bei kalendorius Evolution.

Baltix – tai Baltijos šalių rinkai pritaikyta Linux operacinė sistema bei
reikalingiausių programų rinkinys, aktyviai tobulinamas nuo 2002 metų.

• Mobilaus (3G/EDGE/WiMax) interneto programos Bitė/Vodafone, Omniconnect, Mezon

Baltix diske yra viskas, ko tik gali prireikti naudojantis kompiuteriu
namuose ar biure – interneto, filmų bei muzikos, mokomosios programos,
tekstų redaktorius, skaičiuoklė, finansų apskaitos programa ir t.t.

• Totem Media Player, palaikantis DVD, MPEG, AVI, Divx, Xvid, Theora, VideoCD ir kitus
Lietuvoje naudojamus video bei MP3, Ogg Vorbis, CD ir kitus audio formatus.

Baltix pagrindinis meniu:

• Biuro paketas (tekstui, lentelėms ir kt) OpenOffice.org ver. 3.x su Novell pagerinimais

• CD, DVD įrašymo bei muzikos, filmų kopijavimo programos – Pitivi, Brasero ir kitos.
• Mokomosios – lavinamosios programos vaikams – GCompris, TuxPaint, Atomix.

Kelios Baltix ypatybės:
Linux operacinė sistema – geriausias
pasirinkimas
Internetui!
Virusai
negali
užkrėsti nei programų, nei pačios sistemos.

• Stalo, kortų ir kitokie žaidimai – pasjansas, šachmatai, šaškės, sudoku, Go ir kt.
• Nuotraukų tvarkymo/darbo su skaitmeniniais fotoaparatais ir video kameromis
programos bei nuotraukų ir paveiksliukų redagavimo programa GIMP.

Operacinę sistemą bei programas galite
naudoti ir tiesiai iš CD/DVD ar USB atmintuko
(neįdiegdami į kompiuterį – Live CD/USB)!

• Vektorinės grafikos bei braižymo programos Inkscape, OpenOffice.org Draw.

Kompiuterių įrenginiai randami automatiškai

• Kompiuterio aparatūrinės įrangos (RAM atminties, kietojo disko ir t.t.) testavimo
įrankiai - memtest, badblock ir kt.), taip pat tinklo analizės ir administravimo įrankiai.
• Baltix palaiko visus populiarius archyvų formatus (zip, arj, cab, rar, 7z, gz ir kt.).

Galite iškart žiūrėti filmus, DVD, nuotraukas,
klausytis muzikos - sistema supranta visus
populiariausius video bei garso formatus!
Galima paleisti Windows sistemai skirtas
programas bei žaidimus.
sukurta Ubuntu ir Debian GNU/Linux
pagrindu, 100% suderinama su Ubuntu OS.
Sparčiai veikia tiek su
senesniais kompiuteriais.
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Kalbų palaikymas
Sistema ir pagrindinės programos yra išverstos į lietuvių, anglų, rusų ir kitas
kalbas (kalbą galima pakeisti/pasirinkti startavimo metu)
Biuro ir interneto programose yra lietuvių, anglų ir kt. kalbų rašybos tikrinimas
Anglų<-->Lietuvių, Lietuvių <--> Vokiečių žodynai jūsų paslaugoms –
naudokitės programa OpenDict
Iš viso, daugiau nei 200 įdiegtų programų, įrankių bei žaidimų.

Baltix 1.0 Infobalt 2005 parodoje gavo "Geriausio lietuviško ITTE produkto"
apdovanojimą. Iki 2009 metų buvo įsigyta daugiau nei 35000 Baltix kopijų.
http://baltix.lt

• Internetinės telefonijos bei susirašinėjimo programos (suderinamos su Google Talk,
Netmeeting, MSN, ICQ, AIM, Yahoo IM, Jabber/XMPP ir kitom).

Biuro programų paketas
Tai šiuolaikinis biuro programų paketas
verslui bei namams, pilnai pritaikytas Lietuvos
rinkai. Yra tekstų redaktorius, skaičiuoklė,
www.openoffice.lt
pateikčių (skaidrių) bei duomenų bazių
programos, braižymo bei formulių rašymo įrankiai ir kt. Galimybėmis ir darbo
principu labai panašus į „MS Office“ paketą. OpenOffice.org numatytas darbui
su standartizuotais dokumentų formatais (pagrindinis formatas yra
tarptautinis ISO OpenDocument standartas), tačiau palaiko ir daugelį
nestandartizuotų nuosavybinių formatų, pvz .doc, .xls ir kt. Iš OOo galima
lengvai eksportuoti (išsaugoti) failus į PDF formatą.
Teksto redagavimui – rašyklė „Writer“
Tai patogi ir profesionali tekstinių dokumentų redagavimo programa,
galimybėmis ir darbo principu primenanti „MS Word“. Turi viską, ko gali
prireikti rašant paprastus ar sudėtingus dokumentus, moka atidaryti bei
išsaugoti MS Word failus (.doc, suderinamumas ~98%). Yra automatinis
rašybos ir skyrybos tikrinimas beveik visoms pasaulio kalboms.
Elektroninių lentelių skaičiuoklė – „Calc“
Moderni el. lentelių programa, galinti analizuoti duomenis ir pateikti
rezultatus diagramose ar grafikuose. Galimybėmis ir darbo principu
analogiška „MS Excel“ - suderinamas ~95%
Prezentacijoms - „Impress“
Su Impress bus lengva kurti
įspūdingas pateiktis (skaidres) „MS PowerPoint“ analogas.
Gali eksportuoti pateiktis į swf
(flash) bei PDF formatus –
patogu pateikiant internete.
Schemoms
ir
kitiems
brėžiniams - „Draw“
Vektorinės grafikos programa.
Turi daug patogių priemonių
schemų ir diagramų darymui.
Duomenų
bazėms
ataskaitoms - „Base“

bei

Profesionali
duomenų
bazių
sistema, panaši į MS „Access“.
Galima dirbti su daugeliu DB
serverių - MySQL, Oracle, ir kt.

