
Laer sagtewarekoste? * 

Kan die koste van rekenaar sagteware vir advokate 
verlaag word? 

Chris du Plessis, prokureur, Pretoria 

/X.
vokate gebruik gewoonlik som

mige van die volgende sagteware 
produkte: 

1 	 Netwerkbedryfstelsels so os byvoor
beeld Windows 2000 of Novell. 

2 Bedryfstelsels vir lessenaar-rekenaars 
(werkstasies of "desktops") soos by
voorbeeld Windows 98/Me/Xp. 

3 Woordverwerkers, byvoorbeeld Micro
soft Word. 

4 Spreitabelle, byvoorbeeld Microsoft 
Excel. 

5 Anti-virussagteware. 

Die netwerk en werkstasiebedryfstelsels (I 
en 2) sluit gewoonlik ook 'n e-pos progam 
(Outlook Express) in. Sagteware om fakse 
en sms'e vanaf 'n lessenaar-rekenaar te 
stuur bestaan ook, maar moet normaalweg 
bykomend aangekoop word. 

Elke advokaat of sy of haar tikster 
gebruik normaalweg die produkte hierbo 
gemeld . Die sagteware is gewoonlik Mi
crosoft produkte, byvoorbeeld Windows 
98 of Xp, MS Word, of Excel. 

Om 'n een enkele lessenaar-rekenaar 
met die noodsaaklike sagteware (netwerk
en werkstasiebedryfstelsels, woordver
werking-, spreitabelle- en anti-virus pro
gramme) toe te rus, kan tot R 15 000 koso 
Die koste van net twee produkte, Micro
soft Office Xp en Windows Xp vir 'n 
werkstasie (netwerk sagteware uitgesluit) 
kan sovee! as R 1 0 800 bed ra, BTW 
ingesluit. 

Nadat hierdie aanvanklike koste aange
gaan is, moet die koste van opgraderings, 
diens en ondersteuning nog bygetel word. 
Dit is 'n feit dat sagteware onklaar raak. 
Die uitgawes verbonde aan die aankoop 
van hardeware soos rekenaars, drukkers, 
faksmasjiene, modems en kabels is nie by 
voormelde bedrae hierbo ingesluit nie! 

Microsoft se Windows (of, in sommige 
gevalle nog, DOS) bedryfstelsel loop op 
meer as 90% van RSA se lessenaar
rekenaars. Microsoft Word is die oorheer

• 	Gebaseer op 'n artikel wat in 2002 
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sende woordverwerkingspakket, ook by 
advokate. Op die lessenaar of werkstasie 
(die "desktop") het Microsoft produkte vir 
alle praktiese doeleindes tans 'n mono
polie. In die geval van netwerkstelsels is 
Microsoft se aandeel egter kleiner maar 
steeds wesentlik. 

Mededinging is noodsaaklik om pryse in 
toom te hou en behoorlike diens en 
opgraderings te verseker. Veral in die 
sagtewarebedryf waar ontwikkelings snel 
plaasvind, is dit noodsaaklik dat die 
bedryfstelsel moet tred hou. Verder is 
daar gewoonlik foute in sulke produkte 
wat met opgraderings reggestel word . 

Die koste van al die gemelde produkte 
wat advokate gebruik, het die afgelope 
aantal jare geweldig gestyg hoofsaaklik 
weens die verswakking van die Rand/ 
Dollar wisselkoers. 

Is dit moontlik om die koste van sagte
ware wat advokate gebruik, wesentlik te 
verlaag sonder enige nadele? 

Ek meen ja.... Die sagtewarekoste kan 
met meer as 50% verminder word sonder 
om die kwaliteit van enige produkte te 
verlaag. Die kostevermindering behels die 
gebruik van "oopbron" ("open source") 
produkte soos Linux (vir netwerk en 
werkstasie bedryfstelsels) en Open 
Office (vir woordverwerking en sprei 
tabelle). 

"Oopbronsagteware" is sagteware wat 
gratis ontwikkel en versprei word. Die 
enigste lisensievoorwaarde is dat die 
ontvanger van sulke sagteware dit nie 
mag verkoop nie; hy of sy mag dit wet 
gratis versprei. Wins word deur ontwikke
laars van hierdie sagteware gemaak deur 
bykomende produkte of dienste te verskaf. 
Die ontwikkeling van oopbronsagteware 
geskied deur duisende programmeerders 
dwarsoor die wereld wat deur die Internet 
met mekaar in verbinding is. Enige 
persoon kan hierdie sagteware gratis 
verkry deur dit van die Internet af te laai , 
maar maatskappye - soos Red Hat, SuSe, 
Debian, Caldera en ander - maak die 
programme bymekaar en verkoop dit teen 
relatieflae pryse. 'n Volledige stel van SuSe 
se agt CD Rom's met handleidings 
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ingesluit, kos ongeveer R990 en gee die 
koper onbeperkte gebruiksreg, en die reg 
om kopiee op enige aantal rekenaars en 
netwerkstelsels te laai. Weliswaar bevat 
hierdie agt CD's alles wat 'n mens 
denkbaar kan of wil gebruik en 'n 
advokaat het meeste daarvan nie nodig 
me. 

Die gewildheid van oopbronsagteware 
word aangetoon deur die feit dat ongeveer 
90% van die duisende bedieners ("ser
vers" ) wat die Internet wereldwyd bedryf, 
op Linux loop. 

Wat is die voordele van oopbronsagte
ware vir 'n adl'Okaat? 

1 Linux netwerke 

Advokate wat rekenaars op 'n netwerk 
loop, kan die netwerk vervang met 'n 
Linux netwerk en verkry die volgende 
voordele: 
• 	 Die Linux netwerksagteware is gratis 

en daar is geen beperking op die 
hoeveelheid rekenaars wat gekoppel 
kan word nie. Die koste om die 
netwerk te installeer en reg op te stel , 
is gewone arbeidskoste wat minder as 
R8 000 kan beloop. 

• 	 Linux netwerke is net so stabiel en 
betroubaar soos enige ander netwerk
stelsel. 

• 	 'n Linux netwerk veroorsaak dat 
funksies van baie programme, soos 
byvoorbeeld boekhoustelsels 40% vin
niger loop. 

• 	 Linux netwerke het meer funksies en 
ingeboude produkte as ander soortge
lyke stelsels. 

• 	 E-pos, drukkers en outomatiese fakse 
kan met minima le koste deur hierdie 
bedryfstelsel hanteer word. 

• 	 Die sagteware word gereeld deur 
ontwikkelaars verbeter en opgrade
rings is gewoonlik sonder enige koste 
vir die gebruiker beskikbaar. 

• 	 Onderhoud en opgraderings aan die 
netwerkbedryfstelsel (en ook alle ander 
sagteware op die bediener ("file ser
ver")) kan maklik van 'n afstand (selfs 
vanuit 'n ander land!) en na-ure gedoen 
word, wat voordelig en goedkoop is vir 
die gebruiker. 

• 	 Die arbeidskoste verbonde aan die 
installasie en opstelling van Linux 
netwerke is min of meer dieselfde as 
die ander produkte, maar die lopende 
onderhoudskoste is laer weens afstand 
instandhouding en groter stabi liteit. 

• 	 Linux netwerke (en werkstasies) is baie 
minder blootgestel aan virusse. 
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• 	 Al is die netwerksagteware op Linux 
gebaseer kan al die gebruikers en 
werkstasie-rekenaars steeds Microsoft 
produkte gebruik. Dit beteken dat die 
indiwiduele advokaat of sy of haar 
tikster steeds die bekende MS Word, 
Excel en Windows (en ander normale 
programme) gebruik. In der waarheid 
sien die gebruiker geen verskil nie en 
ervaar hy of sy geen verskil in die 
gebruik van sy of haar gewone sagte
ware nie. Die skerp gebruiker sal groter 
spoed waarneem en daar is geen afname 
in betroubaarheid nie. 

• 	 Sommige werkstasies kan , op dieselfde 
Linux netwerk, Microsoft produkte 
loop, terwyl ander suiwer Linux werk 
stasies is. 

• 	 Linux netwerke is baie meer bestand 
teen virusaanvalle. 

Die nadeel van 'n Linux netwerk is die 
gebrek aan voldoende deskundiges land
wyd. Gauteng en die Wes-Kaap is, na my 
kennis, die enigste gebiede waar voldoende 
deskundiges beskikbaar is. Maar indien ' n 
advokaat buite die genoemde gebiede 'n 
stabiele Internet verbinding het, kan 
onderhoud op sy stelsel redelik maklik 
vanaf 'n afstand gedoen word. 

Die gebruik van Linux vir netwerkdoe
leindes neem toe teen 'n asemrowende 
spoed. In die prokureursbedryf, waar 
firmas v~~r die keuse gestel word van 
Linux as netwerk teenoor ander netwerk
sagteware, word die Linux netwerk byna 
altyd verkies. 'n Mens kan praat van 'n 
revolusie wat hier en ook in Europa, 
Amerika en die Ooste aan die gebeur is. 
Die belangrikste redes vir hierdie verskyn
set is dat tienduisende rande bespaar word 
en die hoer stabiliteit wat die stelsel bied. 

2 OpenOffice woordverwerk
ing- en spreitabelprogramme 

Die OpenOffice (van "Open source") suite 
van programme was aanvanklik ontwikkel 
deur Sun Microsystems. Tans word dit 
deur hierdie maatskappy en tal1e ander 
ontwikkelaars onderhou en verbeter. Dit is 
gratis en daar is geen lisensiegelde nie. Die 
kommersieIe weergawe is StarOffice 6 en 
kos minder as R 1000. Dit kan vanaf 
Amazon.com verkry word. Die gratis 
weergawe van Open Office kan van die 
Internet afgelaai word by OpenOffice.org 
of'n CD kan gratis van myselfverkry word 
(chrisdp@lexpro.co.za). Die enigste voor
waarde is dat dit nie verkoop mag word 
nie. Jy mag dit wet gratis weggee. 

OpenOffice het ontstaan uit StarOffice 
5.2 wat stadig gewerk het en die nadeel 
gehad het dat die geheel van die Office 
produk altyd oopgemaak moes word, al 
wou mens slegs die woordverwerking 
gebruik. Hierdie probleme is nou reggestel 
in OpenOffice. 

OpenOffice behels, uit die advokaat se 
oogpunt, daardie twee programme wat hy 
of sy en sy of haar tikster die meeste 
gebruik, naamlik woordverwerking en 
sprei ta belle. 

Die voor- en nadele van OpenOffice is: 

• 	 Dit is gratis en daar is geen beperking 
op die getal werkstasies nie. Indien 
mens nie die moeite wil doen om 'n 
weergawe van die Internet af te laai nie, 
kan Star-Office 6 aangekoop word. 

• 	 OpenOffice bestaan uit 'n aantal pro
gramme waarvan die woordverwerk
ing, OpenOffice Writer, en spreitabel, 
OpenOffice Calc, die belangrikste is uit 
'n advokaat se oogpunt. 

• 	 OpenOffice het 'n Microsoft Windows 
weergawe sowel as 'n Linux weergawe. 
Ons gebruik nou al 'n geruime tyd 
OpenOffice op ons Windows reke
naars. Die eerste oopmaak van die 
program is effens stadiger as Word, 
maar die tweede en la tere oopmaak, is 
blitsig. 

• 	 Die bevele van OpenOffice is 80% 
dieselfde as vir Word. Die gewone 
gebruiker sal 'n groot verskil in uitleg 
waarneem, maar byna geen verskil in 
funksionaliteit nie. 

• 	 OpenOffice is stabiel en betroubaar 
maar, soos dit hoort met enige sagte
ware, word dit gereeld elke paar 
maande opgegradeer en verbeter. Die 
verbeterings is ook gratis op die 
Internet beskikbaar by OpenOffice. 
~rg. Die jongste weergawe is Open
Office 1.0.3. 

• 	 Omdat OpenOffice meestal loop op 
Windows werkstasies, is 80% van die 
bevele dieselfde as Word en Excel. Die 
gebruiker wat gewoond is aan Word, 
sal prakties geen verskil waarneem nie. 

• 	 Dokumente wat in OpenOffice opgestel 
word, kan uitgevoer word na MS Word 
en die uitvoer is meestal foutloos. 
Dokumente wat in Word opgestel is, 
kan ook foutloos ingevoer word in 
OpenOffice. 'n Gemeenskaplike for
maat tussen Word en OpenOffice is 
RTF (of "Rich Text Format"). As 
OpenOffice opgestel word om alle 
dokumente op te stel in RTF-formaat, 
kan MS Word (en meeste ander 
Windows woordverwerkers) dit lees en 

inlaai en die formattering van die 
oorspronklike dokument word behou . 
Dus kan 'n advokaat wat OpenOffice 
gebruik, 'n RTF-dokument skep en dit 
stuur aan ' n klient wat Word gebruik, 
en die klient sal die betrokke dokument 
kan oopmaak en gebruik. Die klient sal 
nie eers weet dat die dokument oor
spronklik in RTF geskep is nie. 

• 	 Indien die RTF-formaat gebruik word, 
is daar feitlik geen kans dat dokumente 
deur enige virus of wurm aangeval sal 
word, ofdat ' n virus daarin sal skuil nie. 

• 	 Indien'n "merge" dokument in Word 
geskep is, sal die "merge" proses nie 
altyd korrek werk in OpenOffice nie. 
Die kantlyne van die " merge" doku
ment is gewoonlik nie na wense nie . 
Met "merge" dokument word bedoel 'n 
meesterdokument wat velde het waarin 
inligting tydens die " merge" -proses 
ingevoeg word. Dus kan mens in die 
"merge"-proses inligting uit 'n tabel of 
tafel uithaal en dit outomaties in 'n 
dokument invoeg. 

• 	 MS Office wat Word en Excel insluit, 
kan gelyktydig en saam met Open 
Office op dieselfde werkstasies en 
netwerke loop. 

• 	 OpenOffice se installasie is maklik en 
kan selfs deur 'n advokaat gedoen 
word! Saam met die installasie kom 'n 
elektroniese handleiding. 

Ek meen dat as 'n advokaat enigsins 
onseker is of hy of sy genoegsame Micro
soft Office, Word of Excel lisensies het, 
behoort hy of sy OpenOffice te gebruik. 
Ook as daar 'n uitbreiding is in die aantal 
werkstasies behoort die gebruik van 
hierdie produk oorweeg te word. 

3 Linux werkstasies 

Die Linux bedryfstelsel kan gebruik word 
as ' n netwerkbedryfstelsel soos hierbo 
beskryf en ook as werkstasiebedryfstelsel. 
In laasgenoemde geval vervang dit dan 
Windows 95 j98 jMe jXP. Linux werksta
sies is nog nie in algemene gebruik in Suid
Afrika nie. Oorsee is die gebruik aan die 
toeneem, maar nog nie genoeg om Micro
soft se dominante posisie wesentlik te 
versteur nie. 

Op die lessenaar-rekenaar werk Linux 
anders as Windows. Daar is steeds ikone 
op die skerm maar die verbysterende 
klomp keuses en die rykdom van 
funksies is geneig om die gewone 
gebruiker te oorweldig. 'n Mens moet 
onthou dat programmeerders dwarsdeur 
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die wereld vry is om hulle geliefkoosde 
funksie te skryf en die bestes word 
saam met die Linux bedryfstelsel 
versprei. Een prokureursfirma het 
wyslik besluit om die eenvoudigste 
"file manager" te gebruik totdat sy 
mense behoorlike kennis het. 

Alles inaggenome, moet elke advo
kaat self besluit of hy of sy Linux 
werkstasies wil gebruik. OpenOffice 
word dan op die stasies gelaai en dit 
word gebruik vir woordverwerking en 
spreitabelle. Op die Linux werkstasie 
is Internet en e-pos sagteware ook 
gratis. 

Die voor- en nadele van Linux 
werkstasies is soos volg: 

• 	 Die Linux bedryfstelsel is gratis op 
werkstasies en kan onbeperk ge
bruik word 

• 	 OpenOffice kan op elke werkstasie 
gebruik word en behoort foutloos 
te werk. 

• 	 Die werkstasie kan die meeste 
Microsoft programme loop deur 
'n emulator, genoem "Wine". 
Laasgenoemde is nie heeltemal 
bevredigend nie en daar is tans 
nog klein lastighede op sommige 
Microsoft programme. Elke pro
gram wat vir die Microsoft bed
ryfstelsel ontwikkel is, sal 
afsonderlik getoets moet word op 
"Wine". 

• 	 Die Linux werkstasie is baie stabiel 
en betroubaar. Die leersisteem wat 
Linux gebruik, die Network File 
System, is akkuraat en betroubaar. 
Daar behoort weinig gevalle te wees 
waar die rekenaar "hang" of 
inligting verlore gaan as gevolg 
van wanfunksie. 

• 	 Die Linux werkstasie se werking is 
ook baie vinnig, net soos die 
netwerkstasiesagteware. Die rug
steun ("backup") funksies is drie 
tot vier keer vinniger as tevore. 

• 	 Probleme met drukkers wat nie wil 
druk nie, of nie korrek druk nie, is 
veel minder. 

• 	 Die "Kmail" funksie, ook gratis, 
werk soos Outlook Express en die 
gebruiker wat aan laasgenoemde 
gewoond is, sal maklik e-pos kan 
stuur en ontvang. 

• 	 Fakse kan vanaf die werkstasie 
gestuur en ontvang word sonder 
dat besondere sagteware aange
koop hoef te word. 

• 	 Linux werkstasies is is feitlik im
muun teen virusaanvalle. 

Waar advokate reeds Windows 98/ 
Me/Xp asook Microsoft Office aan
gekoop het, sou ek nie sonder meer 
aanbeveel dat die Linux werkstasies 
installeer word nie. Dit hang afvan die 
aanpasbaarheid van Suid-Afrikaanse 
sagtewareprogramme wat gebruik 
word. Ek is van mening dat die 
gebruik van die Linux werkstasie in 
die jare wat kom, geweldig gaan 
toeneem hoofsaaklik weens die koste 
voordele wat dit inhou. 

Ten slotte moet 'n mens noem dat 
die BSA ("Business Software Alli
ance") tans stappe neem om die roof 
van sagteware te bekamp. Ek beweer 
nie dat advokate roofsagteware geb
ruik nie, maar miskien is al die lede nie 
bewus daarvan dat elke rekenaar 
afsonderlik gelisensieer moet wees 
nie. Waar uitbreiding in 'n kantoor 
plaasvind, of 'n advokaat onseker is 
oor die dekking van sy of haar 
lisensies, moet hy of sy dalk die 
oopbronsagteware-opsie oorweeg. 
Vir meer inligting in hierdie verband, 
kan die webblad van BSA besoek 
word by www.bsa.co.za en ook 'n 
berig in Business Day by http:// 
www.bday.co.za/bday /content/direct/ 
1,3523, 1175418-6129-0,OO.html. 

Om op te som, meen ek dat 
advokate gerus en sonder voorbe
houd Linux netwerkstelsels en 
OpenOffice sagteware kan installeer 
en gebruik. Wat die Linux lesse
naar-rekenaar betref is my aanbeve
ling effens anders. As mens wettig 
Microsoft lisensies het, kan mens 
die Windows bedryfstelsel behou tot 
'n toekomstige opgradering wanneer 
Linux oorweeg behoort te word. As 
'n advokaat nou verplig is om 
Microsoft produkte aan te koop, 
behoort hy of sy ernstig te oorweeg 
om 'n Linux werkstasie te kry met 
OpenOffice daarop. CD 
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... LexisNexis™ 
Butterworths 

Burman 
Legal Library Service 

Bunnans is a division of LexisNexis Butterworths 

Servi ces: 

• 	 Fixed monthly service or as 
and when you need it 

• 	 Updating of all your loose
leaf publications (LexisNexis 
Butterworths and Juta) 

• 	 Weekly annotating of 
statutes 

• 	 Filing of statute service 
issues on an annual basis 

• 	 Annotation of statutes with 
the Government Gazettes 
on a monthly basis 

• 	 Specified annotation service 
of the South African Law 
Reports (1947-2002 plus 
updates) 

• 	 Control checks 
• 	 Help with your research 

queries 
• 	 Bills of Parliament Service 
• 	 Publication - assignment of 

laws to the province 
• 	 Publication - current 

provincial legislative service 

Contact: 
CAPE TOWN HEAD OFFICE 

Andre Vosloo 
Tel: (021) 555 8900 

JOHANNESBURG 
Diana Cumming 

Tel: (011) 784 8009 

PRETORIA 
Zandra Patrys 

Tel: 083 530 3609 

BLOEMFONTEIN 
Christa Kruger 

Tel: 083 3561406 

PORT ELIZABETH 
Ina Dunston 

0828473130 
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Butterworths 

Advocate April 2003 35 

www.bday.co.za/bday
http:www.bsa.co.za

