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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/microsoft-office-2016-professional-plus-3264bit-pl-p-371.html

Microsoft Office 2016
Professional Plus 32/64Bit PL
Cena brutto

890,00 zł

Cena netto

723,58 zł

Cena poprzednia

1 400,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

X20-00539

Producent

Microsoft

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: Dla firm, dożywotnia, bezterminowa
Stan: Nowy, nie używany
Legalność: System 100% legalny potwierdzony fakturą vat
Typ nośnika: Brak (można samemu wykonać kopię dvd lub USB)
Otrzymacie Państwo:
- klucz do instalacji i aktywacji pełnej i legalnej wersji
- instrukcje instalacji i aktywacji
- linki do pobrania instalki, lub można stworzyć kopię DVD,USB na własne potrzeby
- fakturę Vat jako dowód zakupu
- Certyfikat w PDF wystawiony przez CYBERUSŁUGI
Dzięki ulepszonym programom Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access i Skype for Business
Office Professional Plus 2016 spełnia wszystkie wymagania, stawiane nowoczesnym programom biurowym. Obojętnie, czy listy seryjne, rysunki,
tabele, zarządzanie prezentacjami, projektowanie, tworzenie baz danych czy organizowanie swojej poczty, wszystkie zadania prywatne czy
zawodowe, wykonane zostaną szybko i w nieskomplikowany sposób. Nowe funkcje w Office 2016 Professional Plus • „Insights” umożliwia
bezpośrednio z dokumentu, poszukiwanie istotnych informacji i integrowanie je w tekstach. Połączenie z Bing zapewnia wydajne rezultaty. •
Dzięki asystentowi „Tell Me” szybciej odnajdziecie teraz żądane funkcje w programach. • Excel wyposażono w funkcję, która rozpoznaje
schematy i automatycznie uzupełnia dane. Dzięki kilku kliknięciom można przygotować prognozy i trendy na przyszłość. • Zintegrowana opcja
drukowania online w Publisher zapewnia profesjonalne rezultaty. • PowerPoint oferuje możliwość dzielenia się prezentacją poprzez sieć.
Aby ją obejrzeć nie trzeba samemu instalować PowerPoint.
• Dzięki „Black Theme”, możliwe jest taka regulacja tła ekranu, że praca staje się bardziej przyjemna dla oka.
• Praca w zespole w czasie rzeczywistym dzięki połączeniu przez OneDrive. Microsoft Office Professional Plus 2016 udostępnia 5 GB pamięci w
chmurze. Szybka nawigacja dzięki przyjaznemu interfejsowi Intuicyjny interfejs użytkownika Microsoft Office Professional Plus 2016 pozwala na
szybkie poruszanie się w programach.
Dzięki zmienionej wstążce menu, znajdziecie teraz Państwo poszukiwane programy jeszcze szybciej. Jeśli mimo to potrzebna będzie Wam
pomoc, asystent „Tell Me”wskaże właściwy program i pomoże go efektywnie wykorzystać. Dzięki takim rozwiązaniom, nawigacja i praca z
programami stała się teraz niewiarygodnie zoptymalizowana i wygodna. Nowe możliwości komunikacyjne w Office Professional Plus 2016 Dzięki
integracji Skype for Business, pozostaniecie cały czas w kontakcie z Waszymi pracownikami i kolegami. Microsoft Office Professional Plus 2016
daje nowe możliwości w dziedzinie komunikatorów, wideokonferencji i telefonii IP. Wymieniajcie informacje, wyjaśniajcie wszelkie pytania
dotyczące projektów, organizujcie całkiem nowe rodzaje mitingów. Wykorzystując usługę Cloud OneDrive, wymiana danych jest teraz bardziej
uproszczona. Pracujcie wspólnie dla sukcesu firmy, będąc przy tym całkowicie elastycznym.
Wasze miejsce pracy jest wszędzie tam, gdzie się aktualnie znajdujecie. Microsoft Office Plus 2016 i Windows 10 Design interfejsu pakietu Office
2016 Professional Plus jest idealnie dopasowany do systemu Windows 10. Dzięki temu aplikacje biurowe i system operacyjny są wyświetlane
jako jedna całość. Optymalizacja dla urządzeń dotykowych pozwala na bardzo elastyczną pracę. Używajcie do edycji tekstów swojego PC,
laptopa, tablet lub smartfon.
Wymagania systemowe: Microsoft Windows 7 lub Windows 8 i 8.1 i 10
Wymagania sprzętowe: PROCESOR: 500 MHz lub szybszy (2 GHz rekomendowane dla OneNote Audio Search), PAMIEĆ: 256 RAM lub więcej (1
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GB RAM rekomendowane dla OneNote Audio Search, jeżeli
Wymagania sprzętowe: pamięć jest poniżej 1 GB to nie jest obsługiwane sprawdzanie gramatyki i poprawności pisowni w aplikacji Word),
MIEJSCE NA DYSKU: 1,5 GB
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