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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/microsoft-office-365-business-premium-5-pcmac-1rok-p-223.html

Microsoft Office 365 Business
Premium 5 PC/MAC 1Rok
Cena brutto

590,00 zł

Cena netto

479,67 zł

Cena poprzednia

642,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

9B629B

Opis produktu
Wersja: Cyfrowa ESD
Wersja językowa - (multilanguage) w tym Polska
Stan obecny: Nowy, Nie używany
Licencja: licencja na okres 12 miesięcy
Przeznaczenie systemowe: 1 użytkownik może zainstalować na 5 Windows PC lub MAC + 5 Tablet + 5 Smartfone
Zastosowanie: Do użytku Komercyjnego
Licencja oryginalna, z oficjalnej dystrybucji, nigdy wcześniej nie aktywowana, objęta pomocą techniczną producenta i
uprawniająca do zakupu kontynuacji w kolejnych okresach licencjonowania.
Licencja w modelu CSP, do rejestracji prosimy o podanie nazwy konta (np. xxxxxx@xxxxx.onmicrosoft.com). W późniejszym
etapie realizacji koniecznie będzie wyrażenie zgody na administrację delegowaną.

Otrzymacie Państwo:
1. Delegacja produktu w formie tekstowej wysłany pocztą email
2. Fakturę Vat
3. Linki do pobrania programu w wersji 32bit i 64 bit z konta Microsoft
Korzystaj z pełnego, zainstalowanego środowiska pakietu Office na komputerach PC, Mac, tabletach iPad, tabletach z
systemem Windows lub Android oraz większości urządzeń przenośnych. Każdy użytkownik może zainstalować pakiet Office na
5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (iPad, z systemem Windows lub Android) i 5 telefonach.Etykietka narzędzia z
informacjami o urządzeniach typu 2 w 1 z systemem Windows.

Pakiet Office
Zawiera najnowsze aplikacje pakietu Office dla komputerów PC i Mac.
Word
Excel
PowerPoint
Outlook
OneNote
Publisher (tylko komputery PC)
OneDrive dla Firm
Access (tylko komputery PC)
Notuj swoje pomysły tak, jak Ci najwygodniej — przy użyciu klawiatury, pióra lub ekranu dotykowego.
Łatwo formatuj informacje w programie Excel za pomocą narzędzi rozpoznających wzorce i autouzupełniających dane.
Łatwo wstawiaj zawartość z plików PDF, aby tworzyć własne atrakcyjne dokumenty programu Word.
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Projektuj materiały marketingowe dostosowane do marki i klientów.
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