Een besturingssysteem
Een besturingssysteem is de software die je in staat stelt om een computer te gebruiken en er allerlei
toepassingen op uit te voeren. Ubuntu kan ter vervanging van of eventueel naast het reeds
geïnstalleerde besturingssysteem zoals Microsoft Windows, Apple MacOS op je computer worden
geïnstalleerd.
Menselijkheid
Menselijkheid wordt bij het ontwikkelen van Ubuntu in alle aspecten meegenomen. Dit betekent dat
Ubuntu er naar streeft voor iedereen toegankelijk te zijn, in de eigen taal, en ook voor mensen met
beperkingen. Het streven naar menselijkheid zorgt er ook voor dat Ubuntu een zeer intuïtief en
gebruiksvriendelijk besturingssysteem is.
De sterk betrokken Ubuntu gemeenschap verzekert dat dit geen loze marketing kretologie is. Iedere
Ubuntu gebruiker kan deelnemen aan deze gemeenschap en zo bijdragen aan het besturingssysteem
of het ecosysteem er om heen.
Dé desktop
Geniet van de stijlvolle eenvoud die de intuïtieve werkomgeving van de standaardversie van Ubuntu
biedt. Snel, veilig en met duizenden toepassingen om uit te kiezen via het Ubuntu Softwarecentrum.
Ubuntu is helder, gestroomlijnd en, niet onbelangrijk, Ubuntu Desktop kunt u eenvoudig aanpassen
aan uw eigen wensen.
Webbrowsen
Met Ubuntu kunt u snel en veilig surfen op het internet. Mozilla Firefox wordt standaard meegeleverd,
maar u kunt ook voor alternatieven als Chromium en Web (Epiphany) kiezen uit het Ubuntu
Softwarecentrum.
Kantoor
Maak professionele documenten, spreadsheets en presentaties met Ubuntu. LibreOffice is eenvoudig
in gebruik, geheel vrij, en komt met alle nodige functies. Bovendien kan het omgaan met bestanden
van MS Office.
Sociaal
Ubuntu zit boordevol toepassingen voor snelle en eenvoudige communicatie. Met Empathy kunt u al
uw chatabonnementen integreren. En met Mozilla Thunderbird e-mail heeft u eenvoudig toegang tot
uw e-mails, agenda en adresboek.
Met Gwibber kunt u al uw sociale media-abonnementen integreren. Van Facebook tot Twitter tot
identi.ca en Foursquare. Zie en reageer in realtime en post snel even een update via de snelpostknop
in het berichtenmenu. Online verbonden zijn was nog nooit zo leuk en gemakkelijk.
Muziek
Afspelen, creëren, muziek streamen naar uw computer of telefoon, muziek kopen in de Ubuntu One
Music Store, of verbinden met Spotify en Last.fm. Ubuntu heeft alles in huis wat u maar kunt wensen
om op uw manier naar muziek te luisteren.
Foto en video
Ubuntu heeft alles in huis om uw foto's en video's te beheren, te bewerken en te delen met anderen.
Er is standaard een uitstekende ondersteuning voor fototoestellen en telefoons, u hoeft niet eerst
stuurprogramma's te installeren.
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Tot slot
Het Ubuntu softwarecentrum geeft u onmiddelijk toegang tot duizenden gratis open-source- en niet
open-sourceprogramma's. Het is ook mogelijk om software en magazines te kopen via het
softwarecentrum. Al deze software is eenvoudig te vinden en te installeren.
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