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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/microsoft-office-365-family-6-pcmac-1-rok-p-156.html

Microsoft Office 365 Family 6
PC/MAC 1 Rok
Cena brutto

299,00 zł

Cena netto

243,09 zł

Cena poprzednia

359,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

6GQ-00092

Subskrypcja

Tak

Opis produktu
Wersja: Cyfrowa ESD
Wersja językowa - (multilanguage) w tym Polska
Stan obecny: Nowy, Nie używany
Licencja: 356 dni
Przeznaczenie systemowe: Windows PC, MAC, Android - 6 urządzeń
Zastosowanie: Do użytku niekomercyjnego

Otrzymacie Państwo:
1. klucz w formie tekstu z możliwością rejestracji na koncie Microsoft
2. Fakturę Vat jako dowód zakupu
3. Linki do pobrania programu z konta producenta
Pakiet zawiera aplikacje: MS Word, MS Exce, MS PowerPoint, MS OneNote, MS Outlook, MS OneNote, MS Publisher i MS Access

Office 365 Personal umożliwia pracę praktycznie z dowolnego miejsca, na wszystkich dostępnych urządzeniach. Jest
aktualizowany na bieżąco, więc użytkownik nie musi korzystać ze starszych wersji.
Pełne wersje aplikacji pakietu Office
Uzyskaj dostęp do najnowszych wersji programów Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, OneNote 2016, Outlook 2016 i
wielu innych pobieranych bezpośrednio na Twoje ulubione urządzenia. Możesz pracować nawet wtedy, gdy nie znajdujesz się
w trybie online.
Dostęp z dowolnego miejsca
Korzystaj z chmury OneDrive, aby uzyskiwać bezpośredni dostęp do dokumentów, zdjęć i filmów wideo. Edytuj i udostępniaj je
innym w dowolnym czasie, miejscu i na wszystkich urządzeniach.
Zawsze aktualne wersje

Subskrypcja obejmuje wszystkie nowe uaktualnienia, dlatego zawsze korzystasz z aktualnych wersji, gdy tylko zostają
udostępnione.
Office 365 Personal obejmuje
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Word: Twórz i udostępniaj dokumenty innym osobom.

Excel: Analizuj i wizualizuj swoje dane w nowy i intuicyjny sposób.

PowerPoint: Twórz, współpracuj i udostępniaj innym swoje pomysły.

OneNote: Realizuj swoje pomysły na własnym cyfrowym notebooku.

Outlook: Organizuj wiadomości e-mail, zarządzaj harmonogramami i na bieżąco śledź kontakty.

Access: Twórz własne aplikacje bazodanowe i wykorzystuj do maksimum swoje dane.
Wyłącznie dla komputerów PC

Publisher: Drukuj i udostępniaj innym profesjonalne publikacje za pomocą wydajnych i łatwych w obsłudze narzędzi.
Wyłącznie dla komputerów PC

OneDrive: Uzyskaj dostęp do 1 TB wolnej przestrzeni do przechowywania danych w chmurze OneDrive.

wygenerowano w programie shopGold

Skype: Łącz się z telefonami komórkowymi i stacjonarnymi, korzystając z 60 minut dostępnych w usłudze Skype.
Po dokonaniu zakupu pakiet Office można zainstalować na stronie www.office.com/myaccount. Więcej informacji
można znaleźć w sekcji FAQ.
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