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Microsoft Office 2011 Home and
Business 1PC MAC PKC PL
Cena brutto

190,00 zł

Cena netto

154,47 zł

Cena poprzednia

320,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

W6F-00188

Producent

Microsoft

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: PKC
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: (komercyjna) dom i firma, dożywotnia, bezterminowa
Stan: Nowy
Legalność: System 100% legalny potwierdzony fakturą vat, pochodzi z microsoft
Typ nośnika: Brak (można samemu wykonać kopię dvd lub USB)
Przeznaczenie: Można instalować na każdym komputerze z systemem Mac OS X od wersji 10.5.8 do 10.12
Wersje RETAIL można przenosić na inne komputery po awarii, reinstalacji, po zmianie komputera.
Otrzymacie Państwo:
1.Pudełko Box-PKC
2. Fakturę Vat
3. Linki do instalcji i pobrania programu
Pakiet zawiera: Word 2011, Excel 2011, PowerPoint 2011, Outlook 2011
W nowym trybie czytania przepływ tekstu w kolumnach jest automatycznie dostosowywany, aby czytanie z ekranu
było łatwiejsze
Mniejsza liczba menu oznacza większe skupienie na zawartości – narzędzia można wyświetlać wtedy, gdy są potrzebne
Otwieraj pliki PDF w programie Word i edytuj ich zawartość tak, jakby była stworzona w programie Word
Pokaż swój styl, wybierając szablony programu Word z ponad 40 kategorii.
Każdy skoroszyt znajduje się w osobnym oknie, co ułatwia jednoczesną pracę w dwóch skoroszytach – lub na dwóch
monitorach
Nowe funkcje dostępne w kategoriach funkcji matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych, inżynierskich,
daty i godziny, wyszukiwania i odwołań, logicznych oraz tekstowych
Nowy przycisk Polecane wykresy umożliwia wybieranie spośród szerokiej gamy wykresów, dopasowanych do Twoich
danych.
Widok prezentera pozwala przeglądać notatki na monitorze, podczas gdy odbiorcy widzą tylko slajdy Inteligentne
prowadnice zostają automatycznie wyświetlone, gdy obiekty mają prawie równe rozmiary i wskazują kiedy obiekty są
równomiernie rozmieszczone. Obsługa większej ilości formatów multimedialnych, takich jak .mp4 oraz .mov, większej
ilości treści w wysokiej rozdzielczości, a także więcej wbudowanych koderów-dekoderów.
Synchronizuj wiele kont e-mail usług takich jak Hotmail, Gmail czy prawie każdego innego dostawcy poczty Łatwo
importuj pocztę e-mail, kontakty i listy zadań z programu Outlook dla systemu Windows Nowa wstążka pozwala łatwiej
znajdować znane użytkownikowi polecenia za pośrednictwem intuicyjnego, łatwego w użyciu interfejsu Przypisuj
kodowane kolorami kategorie do wiadomości, kontaktów i innych elementów, aby na pierwszy rzut oka stwierdzać,
które z nich wymagają uwagi. Wymagania:
Wymagany procesor Komputer Mac z procesorem IntelZalecana pamięć 1GB pamięci RAM (zalecane)Wymagana stacja
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dysków Stacja dysków DVD lub połączeniez siecią lokalną (w przypadku instalacji za pośrednictwem sieci). Inne wymagania
systemowe: Format dysku twardego HFS+ (znany również pod nazwą Mac OS Extended lub HFS Plus) Niektóre funkcje online
wymagają konta Microsoft. Określone funkcje wymagają dostępu do Internetu (mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty).
Funkcja obsługi programu Exchange w aplikacji Outlook 2011 wymaga połączenia z programem Microsoft Exchange w wersji
2007 z dodatkiem SP1 RU4 lub nowszej. Dostęp do plików zapisanych na serwerze programu SharePoint wymaga połączenia z
programem Microsoft Office SharePoint Server 2007 lub nowszym. Funkcja współautorstwa wymaga programu SharePoint
2010 lub konta Microsoft.
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