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Microsoft Office 2011 Home
and Student 1PC MAC PKC PL
Cena brutto

179,00 zł

Cena netto

145,53 zł

Cena poprzednia

230,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

GZA-00142

Opis produktu
Typ licencji: PKC
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: (komercyjna) dom i firma, dożywotnia, bezterminowa
Stan: Nowy
Legalność: System 100% legalny potwierdzony fakturą vat, pochodzi z microsoft
Typ nośnika: Brak (można samemu wykonać kopię dvd lub USB)
Przeznaczenie: Można instalować na każdym komputerze z systemem Mac OS X od wersji 10.5.8 do 10.12
Wersje RETAIL można przenosić na inne komputery po awarii, reinstalacji, po zmianie komputera.
Otrzymacie Państwo:
1.Pudełko Box-PKC
2. Fakturę Vat
3. Linki do instalcji i pobrania programu
Dzięki Office 2011 Mac Dla Użytkowników Domowych i Uczniów możesz wykorzystać w pełni możliwości swój komputer.
Pracuj tam gdzie chcesz i tak jak lubisz, dzięki połączeniu intuicyjności obsługi komputera Mac oraz profesjonalnego pakietu
biurowego! Pełna kompatybilność zapewnia bezproblemową wymianę plików z użytkownikami platformy PC, zaś nowoczesny i
w pełni konfigurowalny interfejs pozwala na dostosowanie pakietu do Twoich potrzeb.
Microsoft Word to rozbudowany edytor tekstu, w którym można złożyć od podstaw zarówno prosty list,
bogatą w grafiki broszurę czy pracę naukową. Aktywna wstążka wyświetla narzędzia zmieniające się w
zależności od elementu, który jest aktualnie zaznaczony. Można także ukryć cały interfejs programu i
skupić się na pisaniu dzięki widokowi „z fokusem. Microsoft Excel to zaawansowany arkusz kalkulacyjny,
w którym można zarówno poprowadzić domowy budżet, przedstawić liczby na atrakcyjnych wykresach,
jak i przetwarzać danekorzystając z makr i tabeli przestawnych, które ułatwiają przesiewanie dużych
zestawów. Tu również menu w postaci wstążki zapewnia szybki dostęp do narzędzi najczęściej używanych
w kontekście. Dzięki skryptom Visual Basic oszczędzamy czas poprzez automatyzację powtarzalnych
zadań. Microsoft PowerPoint to program, w którym można opracować oraz wyświetlać przykuwające oko
prezentacje multimedialne. Dzięki wstążce wszystkie potrzebne narzędzia są w zasięgu wzroku. Podczas
umieszczania w prezentacji grafik możemy usuwać z nich tła lub nadkładać na nie filtry. Slajdy można
wzbogacić trójwymiarowymi efektami przejść, animacjami i multimediami. Nowością jest możliwość
wykonania pokazów online. Wbudowany prezenter pozwoli przećwiczyć prezentację oraz daje możliwość
sporządzenia notatek dla prowadzącego, które podczas pracy z projektorem można umieścić na ekranie
niewidocznym dla słuchaczy. PowerPoint może także współpracować z różnymi pilotami, co znacznie
ułatwia prowadzenie prezentacji. Office:mac 2011 wzbogacony jest o nowe, inteligentne menu Wstążki, które
automatycznie wyświetla narzędzia, użyteczne przy wykonywaniu aktualnych zadań, skracając tym samym czas
potrzebny na stworzenie profesjonalnych dokumentów. Pakiet integruje się z komputerem, poprzez wbudowaną
galerię multimediów, dzięki czemu w prosty sposób, do dokumentów można dołączać grafikę i filmy bezpośrednio z
programów takich jak iPhoto, iTunes lub iMovie. Wymagania systemowe: System Requirements for Microsoft
Office for Mac 2011 A Mac computer with an Intel processor. 1 GB of RAM recommended. 2.5 GB of
available hard disk space. HFS+ hard disk format (also known as Mac OS Extended or HFS Plus). DVD
drive or connection to a local area network (if installing over a network). 1280 x 800 or higher resolution
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