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Link do produktu: https://www.cybersklep.vip/microsoft-office-2016-dom-i-firma-home-and-business-tel-pl-p-136.html

Microsoft Office 2016 Dom i
Firma (Home and Business)
Tel PL
Cena brutto

279,00 zł

Cena netto

226,83 zł

Cena poprzednia

390,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

X19-99146ESD

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Liczba stanowisk: 1Pc
Wersja licencji: Dla firm i domu (komercyjna)
Klucz licencyjny na 1PC aktywacja telefoniczna

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
Pakiet zawiera:
Word
Excel
PowerPoint
OneNote
Outlook
Opis: Najnowszy Office 2016.
Pakiet Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm zaprojektowano tak, aby pomagał Ci tworzyć i komunikować
się szybciej dzięki nowym, oszczędzającym czas funkcjom i przejrzystemu, nowoczesnemu interfejsowi.
Oprócz tego dokumenty można zapisywać w chmurze w usłudze SkyDrive i uzyskiwać do nich dostęp z niemal dowolnego
miejsca.
Word
W nowym trybie czytania przepływ tekstu w kolumnach jest automatycznie dostosowywany, aby czytanie z ekranu było
łatwiejsze Mniejsza liczba menu oznacza większe skupienie na zawartości – narzędzia można wyświetlać wtedy, gdy są
potrzebne Otwieraj pliki PDF w programie Word i edytuj ich zawartość tak, jakby była stworzona w programie Word Pokaż swój
styl, wybierając szablony programu Word z ponad 40 kategorii
Excel
Każdy skoroszyt znajduje się w osobnym oknie, co ułatwia jednoczesną pracę w dwóch skoroszytach – lub na dwóch
monitorach Nowe funkcje dostępne w kategoriach funkcji matematycznych i trygonometrycznych, statystycznych,
inżynierskich, daty i godziny, wyszukiwania i odwołań, logicznych oraz tekstowych Nowy przycisk Polecane wykresy umożliwia
wybieranie spośród szerokiej gamy wykresów, dopasowanych do Twoich danych
OneNote
Łatwość rysowania, wymazywania i edycji zawartości za pomocą palca, pióra lub myszy na dowolnym urządzeniu
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obsługującym funkcje dotykowe. Program OneNote automatycznie przetwarza odręczne notatki na tekst, więc nie musisz się
już martwić o charakter pisma Nowe narzędzie Wyślij do programu OneNote ułatwia dołączanie dokumentów lub witryn sieci
Web do notesów
PowerPoint
Widok prezentera pozwala przeglądać notatki na monitorze, podczas gdy odbiorcy widzą tylko slajdy Inteligentne prowadnice
zostają automatycznie wyświetlone, gdy obiekty mają prawie równe rozmiary i wskazują kiedy obiekty są równomiernie
rozmieszczone Obsługa większej ilości formatów multimedialnych, takich jak .mp4 oraz .mov, większej ilości treści w wysokiej
rozdzielczości, a także więcej wbudowanych koderów-dekoderów
Wymagania
Wymagany procesor: Procesor 1 GHz lub szybszy, x86- lub x64-bitowy ze zbiorem instrukcji SSE2
Wymagany system operacyjny: Windows 7 lub nowszy
Wymagana pamięć: 1 GB RAM (wersja 32-bitowa); 2 GB RAM (wersja 64-bitowa)
Wymagane miejsce na dysku: Dostępne 3,0 GB
Wymagany monitor: 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
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