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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/microsoft-project-professional-2019-pl-p-315.html

Microsoft Project Professional
2019 PL
Cena brutto

1 890,00 zł

Cena netto

1 536,59 zł

Cena poprzednia

3 700,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

H30-05445

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: Komercyjna dla firm i domu dożywotnia, bezterminowa
Stan: Nowy
Legalność: 100% legalny potwierdzony fakturą vat
Typ nośnika: BRAK
Przeznaczenie: Można instalować na każdym komputerze z Windows 10
Rodzaj: Klucz rejestracyjny z przypisaniem do konta Live, rejestracja na Państwa koncie obecnym lub nowo
założonym.
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 Cyberusługi PDF
Funkcjonalność wersji Professional
Szybko rozpocznij pracę
Użyj ekranu Wprowadzenie, aby szybko zapoznać się z nowymi funkcjami. Dzięki gotowym szablonom programu Project możesz mieć
pewność, że rozpoczniesz pracę nad projektem zgodnie z założeniami.
Wydajne planowanie
Znajome zautomatyzowane narzędzia do planowania pomagają zwiększyć wydajność działania i skrócić czas szkoleń. Wiele osi czasu
ułatwia wizualizację złożonych harmonogramów.
Łatwe zarządzanie zasobami
Narzędzia do zarządzania zasobami pomagają tworzyć zespoły zajmujące się projektami, zgłaszać zapotrzebowanie na zasoby i tworzyć
lepsze harmonogramy.
Podejmowanie mądrych decyzji
Wbudowane raporty ułatwiają uczestnikom projektów wizualizowanie danych, co daje lepszy wgląd w projekty i pozwala podejmować
bardziej świadome decyzje.
Zarządzanie projektami
Rozwiązanie Microsoft Project & Portfolio Management pomaga w szybkim rozpoczęciu działania i łatwym realizowaniu projektów. Wbudowane
szablony, znajome narzędzia i możliwość uzyskania dostępu do danych na dowolnym urządzeniu zapewniają wydajność pracy menedżerów
projektów oraz ich zespołów.
Zarządzanie portfelem
Oceń i zoptymalizuj swój portfel projektów w celu określenia priorytetu inicjatyw i uzyskania zamierzonych wyników. Bezproblemowa integracja
z usługą Power BI zapewnia zaawansowane funkcje analityczne. Wbudowane raporty pozwalają być na bieżąco wszystkim zainteresowanym.
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Zarządzanie zasobami
Uzyskaj wgląd w sposób wykorzystania zasobów i współpracuj, korzystając ze zintegrowanych narzędzi. Dzięki uproszczonej obsłudze zadań i
czasu zespoły mogą wprowadzać zmiany z dowolnego miejsca, co zapewnia menedżerom wgląd w dokładniejsze dane.

Wymagania
Wymagany procesor 1 GHz lub szybszy, x86- lub x64-bitowy ze zbiorem instrukcji SSE2
Wymagany system operacyjny: Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012
Wymagana pamięć: 1 GB RAM (wersja 32-bitowa); 2 GB RAM (wersja 64-bitowa)
3,0 GB wymaganego miejsca na dysku
Wymagana funkcja przyspieszenia sprzętowego grafiki wymaga karty graficznej zgodnej z technologią DirectX10 i rozdzielczości 1024 x
576
Wymagana wersja pakietu .NET: 3.5, 4.0 lub 4.5
Wymagana przeglądarka: Microsoft Internet Explorer 8, 9 lub 10; Mozilla Firefox 10.x lub nowsza wersja; Apple Safari 5; lub Google
Chrome 17.x
Do korzystania z funkcjonalności wielodotyku wymagane jest urządzenie obsługujące dotyk. Wszystkie funkcje i funkcjonalności są
jednak zawsze dostępne za pomocą klawiatury, myszy oraz innych standardowych lub dodatkowych urządzeń wejściowych. Warto
zauważyć, że nowe funkcje dotykowe zostały zoptymalizowane pod kątem użycia w systemie Windows 8.
Niektóre funkcje produktu mogą różnić się w zależności od konfiguracji systemu użytkownika. Niektóre funkcje mogą wymagać
zaawansowanego lub dodatkowego sprzętu, albo połączenia z serwerem.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

