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Link do produktu: https://www.cyber-sklep.pl/microsoft-visio-professional-2013-3264bit-pl-p-73.html

Microsoft Visio Professional
2013 32/64Bit PL
Cena brutto

989,00 zł

Cena netto

804,07 zł

Cena poprzednia

1 422,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

X18-33281

Komercyjny

Tak

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Liczba stanowisk: 1
Wersja licencji: (komercyjna) dom i firma, dożywotnia, bezterminowa
Stan: Nowy, nie używany
Legalność: System 100% legalny potwierdzony fakturą vat
Typ nośnika: Brak (można samemu wykonać kopię dvd lub USB)
Przeznaczenie: Można instalować na każdym komputerze PC i Laptopie
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

Microsoft Visio Professional 2013 maksymalnie ułatwia użytkownikom indywidualnym oraz zespołom tworzenie i udostępnianie profesjonalnych,
zaawansowanych diagramów pomagających w zrozumieniu skomplikowanych danych. Oprogramowanie zawiera wszelkie funkcje dostępne w
wersji Visio Standard 2013 oraz, dodatkowo, oferuje nowe kształty, szablony i style, a także rozbudowane opcje współpracy, w tym możliwość
jednoczesnej pracy kilku osób nad jednym diagramem i łączenia diagramów z danymi. Wersja Visio Professional 2013 została ponadto
wzbogacona o wzorniki do diagramów biznesowych i inżynieryjnych, diagramy procesów (w tym Business Process Model i Notation [BPMN]
2.0), mapy i rozkłady pomieszczeń, diagramy sieciowe, a także oprogramowania i baz danych.
Rozpoczynanie pracy z diagramem

Korzystaj z 60 gotowych szablonów z uaktualnionymi kształtami. Visio Professional zawiera wszystkie wzorniki dostępne w
wersji Visio Standard oraz:
dodatkowe diagramy biznesowe, takie jak ITIL (do zarządzania strukturą informatyczną), diagram przestawny, diagram
Six Sigma oraz mapowanie strumienia wartości.
diagramy inżynieryjne, takie jak elektryczne, obwodów elektrycznych i systemów.
dodatkowe wykresy, takie jak IDEF0 (Integration Definition for Process Modeling) i przepływu pracy programu Microsoft
SharePoint.
dodatkowe diagramy procesów, takie jak BPMN 1.2 i BPMN 2.0, oraz przepływ pracy programu SharePoint.
mapy i rozkłady pomieszczeń, takie jak HVAC (instalacji grzewczo-wentylacyjnej), plan wodociągów i połączeń
rurowych oraz plan wnętrz.
dodatkowe diagramy sieci, np. usługi Active Directory, szczegółowy diagram sieci i stojaków.
diagramy oprogramowania i baz danych, takie jak notacje baz danych, mapa witryny i UML (Unified Modeling
Language).
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Możliwość jednoczesnej pracy nad jednym diagramem z kolegami z zespołu

Usprawniaj pracę zespołu i ograniczaj ryzyko wystąpienia błędów, umożliwiając dwóm lub większej liczbie osób
jednoczesną pracę nad tym samym diagramem w jednym pliku. Kilka osób jednocześnie może zmieniać i dodawać
kształty, pisać komentarze i dodawać efekty. Dzięki wspólnej pracy nad jednym plikiem unikniesz konieczności
wymiany maili, możesz sprawdzić, jakie zmiany wprowadziły poszczególne osoby, i scalać kilka wersji.
Wyświetlaj wskaźniki pokazujące, nad jakimi kształtami pracują poszczególni członkowie zespołu, i synchronizuj
diagramy podczas zapisywania.

Dodawanie i czytanie opinii dzięki poprawionym funkcjom komentarzy

Pracownicy mogą dodawać komentarze do diagramu z dowolnego urządzenia za pośrednictwem Visio lub usług Visio
Services przy użyciu przeglądarki (opcja wymaga korzystania z programu SharePoint Server lub SharePoint Online).
Dodawaj komentarze połączone z konkretnym kształtem, aby pozostali członkowie zespołu widzieli, którego elementu
diagramu dotyczą. Komentarze są przenoszone wraz z danym kształtem (nawet między stronami).
Uprość zarządzanie opiniami, odpowiadając bezpośrednio na komentarze, usuwając nieaktualne wpisy lub filtrując
komentarze według ustawionych kryteriów, takich jak autor bądź strona.
Dodawaj natychmiast komentarze do opinii dzięki wiadomościom błyskawicznym (IM) lub komunikacji audio/wideo w
Visio. (Wymaga zgodnej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, np. Microsoft Lync).
Atrakcyjna prezentacja danych dzięki diagramom połączonym z konkretnymi danymi

Twórz łącza do informacji z wielu popularnych źródeł danych ustrukturyzowanych, w tym Microsoft Excel, usług
programu Microsoft Excel, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Azure, list Microsoft SharePoint i usług łączności
biznesowej.
Uatrakcyjnij dane i wzory za pomocą grafik, takich jak żywe ikony, symbole, kolory i wykresy słupkowe.
Zawsze korzystaj z aktualnego widoku danych — połącz diagram ze źródłem danych, aby wraz ze zmianą danych
automatycznie aktualizować kształt wykresu.

Udostępnianie i komentowanie diagramów statycznych i połączonych z danymi przy użyciu przeglądarki internetowej

Nie musisz zapisywać diagramu w formacie PDF lub XPS i wklejać go do prezentacji programu Microsoft PowerPoint,
aby go udostępnić.
Udostępniaj diagramy kolegom, partnerom i klientom niezależnie od tego, czy posiadają oni komputery z systemem
Windows czy inne urządzenia — nawet jeśli nie korzystają z Visio.
Zapewnij dostęp do diagramu z przeglądarki, z zachowaniem pełnych szczegółów oryginalnego diagramu,
odświeżaniem danych (w diagramach z łączami do danych), opcją wyświetlania i dodawania komentarzy oraz
poprawionymi funkcjami dotykowymi, umożliwiając interaktywne korzystanie z diagramu przy użyciu dowolnego
urządzenia.
Twórz dynamiczne pulpity przy użyciu diagramów połączonych z danymi.

Rozszerzone zarządzanie procesem dzięki zaawansowanym funkcjom i obsłudze BPMN 2.0

Twórz diagramy w oparciu o BPMN 2.0 — obowiązujący standard w zakresie modelowania procesu biznesowego — i
korzystaj z wbudowanych reguł poprawności w celu zapewnienia zgodności diagramów ze specyfikacją. Możesz także
otwierać i aktualizować diagramy korzystające ze standardu BPMN 1.2.
Ułatw autorom diagramu sprawdzanie jego zgodności z Twoimi wymaganiami biznesowymi poprzez wprowadzenie do
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walidatora własnych reguł.

Tworzenie wizualizacji przepływu pracy programów SharePoint 2010 i SharePoint 2013

Twórz i publikuj wizualizacje przepływów pracy programu SharePoint z rozszerzoną obsługą Windows Workflow
Foundation 4.0 (obejmującą obsługę etapów i pętli oraz poprawioną integrację z programem Microsoft SharePoint
Designer).
Korzystaj z Visio do tworzenia wizualizacji przepływów pracy oprogramowania Microsoft Project na potrzeby
zarządzania potrzebami, współpracujących zarówno z programem Microsoft Project Server 2013, jak i Microsoft Project
Online.

Łatwe tworzenie i dostosowywanie diagramów

Twórz i dostosowuj profesjonalne diagramy, korzystając z bogatej gamy udoskonalonych efektów i motywów, które za
pomocą jednego lub dwóch kliknięć nadadzą zupełnie nowy wygląd Twoim projektom.
Dzięki wbudowanej funkcji wyszukiwania wprost z ekranu startowego z łatwością znajdziesz potrzebny wzornik.
Twórz, przeglądaj i edytuj diagramy na tabletach z systemem Windows 8 za pomocą funkcji dotykowych z poprawioną
obsługą najczęściej wykorzystywanych opcji (jak dodawanie i usuwanie kształtów) i gestów (np. szczypania).
Nowy podgląd wydruku umożliwia obejrzenie efektu końcowego przed wydrukowaniem.

Szybkie wykonywanie rutynowych zadań

Udoskonalony przestawny pasek narzędzi zapewnia błyskawiczny dostęp do często używanych funkcji.
Z łatwością zamienisz każdy kształt (lub kombinację kształtów) w diagramie, zachowując jednocześnie połączenia
między figurami, ich metadane oraz cały układ diagramu.
Udoskonalone prowadnice wyrównania, odstępów i rozmiaru pozwolą Ci łatwo dopasować wygląd kształtów i całego
diagramu.
Duplikowanie i zmienianie kolejności stron diagramu przy jednoczesnym zachowaniu jego układu i metadanych.

Łatwe dostosowywanie schematów organizacyjnych za pomocą szablonów i udoskonalonego kreatora

Prosty kreator umożliwia tworzenie własnych wykresów organizacyjnych, a także importowanie danych z
oprogramowania Microsoft Excel, Microsoft Exchange i Microsoft Office 365.
Aby szybko zmienić wygląd wykresu, wystarczy za pomocą jednego kliknięcia zastosować jeden z wielu dostępnych
stylów — od profesjonalnych po zabawne.
Usprawnione opcje układu i nowa zakładka wstążki umożliwiająca dostęp do prostych lecz wydajnych narzędzi,
pozwalają na szybką zmianę wyglądu wykresu.
Dzięki opcji zbiorczego importu obrazów (zarówno z katalogu Exchange jak i poszczególnych plików) łatwo dodasz coś
od siebie do schematów organizacyjnych. Obrazy są automatycznie przycinane i dostosowywane do kształtu.

Dodawanie i czytanie opinii dzięki poprawionym funkcjom komentarzy
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Pracownicy mogą dodawać komentarze do diagramu z dowolnego urządzenia za pośrednictwem Visio lub usług Visio
Services przy użyciu przeglądarki (opcja wymaga korzystania z programu SharePoint Server lub SharePoint Online).
Dodawaj komentarze połączone z konkretnym kształtem, aby pozostali członkowie zespołu widzieli, którego elementu
diagramu dotyczą. Komentarze są przenoszone wraz z danym kształtem (nawet między stronami).
Uprość zarządzanie opiniami, odpowiadając bezpośrednio na komentarze, usuwając nieaktualne wpisy lub filtrując
komentarze według ustawionych kryteriów, takich jak autor bądź strona.
Dodawaj natychmiast komentarze do opinii dzięki wiadomościom błyskawicznym (IM) lub komunikacji audio/wideo w
Visio. (Wymaga zgodnej aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych, np. Microsoft Lync).
Minimalne wymagania:
- Memory: 1 GB of RAM for 32-bit processors or 2 GB of RAM for 64-bit processors
- Hard disk: 2.0 GB available
- Graphics: Graphics hardware acceleration requires a DirectX 10 graphics card with 1024×576 minimum resolution
- Touch features require a touch-enabled PC running Windows 7 or Windows 8
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