
 
 

SoftBooks
ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków

tel./faks: 012 4174222
info@softbooks.com.pl
www.softbooks.com.plOprogramowanie i literatura fachowa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oprogramowanie firmy Chikrii 

 
 

Word2TeX 
 
        Word2TeX jest konwerterem dokumentów stworzonych w edytorze Microsoft Word do formatu LaTeX. 
Pozwala przetransponować istniejące lub nowotworzone dokumenty środowiska Word na standard LaTeX. 
Konwerter idealnie nadaje się do szybkiego redagowania artykułów, raportów technicznych, dokumentacji 
badawczych, prac naukowych lub nawet całych książek. Konwerter nie wymaga od użytkownika znajomości język 
LaTex. Dodatkowo Word2Tex konwertuje wzory zapisane w edytorze Word (Equation Editor lub MathType). 
 

$1\frac{1}{2}$¯godziny 
\begin{displaymath} 
\frac{ x^{2} }{ k+1 }\quad 
x¯{ \frac{2}{k+1} }\quad x¯{ 1/2 } 
\end{displaymath} 

 
 
 
 
 
 
      Język LaTeX jest obecnie standardem zapisu dokumentów technicznych. Umożliwia np. zapis 
skomplikowanych wzorów matematycznych jako kodu źródłowego. Dzięki temu jakość wydruku jest znacznie 
lepsza niż w przypadku zapisu takiego wzoru w postaci obrazka. Word2Tex kompiluje dokumenty do dowolnej 
dmiany języka LaTeX, a w szczególności formatów LaTeX2e, LaTeX2.09, AMS-LaTeX. o 

Word2TeX umożliwia konwersję:  
• tekstu (posiada wbudowaną bazę Unicode)  
• równań (kompatybilny z wszystkimi wersjami Equation Editor oraz MathType)  
• kolorów (również w równaniach)  
• formatów tekstu, styli akapitu  
• przypisów, indeksów 
• formatowań wielokolumnowych  
• odsyłaczy i linków  
• rysunków  
• tabel (łącznie z zagnieżdżonymi)  
• wykazów i spisów  

 
 

 
 

TeX2Word  
 

TeX2Word jest konwerterem, umożliwiającym odczyt dokumentów zapisanych w formacie TeX (w różnych 
odmianach) w środowisku najbardziej popularnego edytora tekstu Microsoft Word. 
 
  
 
 
LaTeX jest standardem publikacji naukowych, jednakże zdarza się, że edytorzy wydawców akceptują dokumenty 
zapisane wyłącznie w formacie Microsoft Word. Aplikacja TeX2Word konwertuje równania zapisane w formacie 
TeX do postaci wykorzystywanego w edytorze Word zapisu aplikacji MathType. Zaznaczyć trzeba, że obie 
ostaci równań są w pełni kompatybilne i funkcjonalne. p

 
Wymagania systemowe i sprzętowe:  

• środowisko Microsoft Windows 95, Windows 98, Me, NT, 2000 lub XP 
• Microsoft Word 95, Microsoft Word 97, Word 2000 lub XP  
• MathType (wersja 4 lub nowsza)  
• 2 MB wolnej przestrzeni dysku 
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