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Microsoft Office 2019
Professional Plus 32/64Bit PL
Cena brutto

1 790,00 zł

Cena netto

1 455,28 zł

Cena poprzednia

1 190,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: Dla firm, 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 z Windows 10
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 Office Professional Plus 2019 pomaga w tworzeniu, prezentowaniu, komunikowaniu i publikacji profesjonalnie
wyglądających dokumentów poprzez funkcje pozwalające zaoszczędzić czas, nowoczesny wygląd i wbudowane narzędzia
współpracy. Przechowuj dokumenty w chmurze OneDrive i korzystaj z nich z dowolnego miejsca.
Outlook
Wygodnie zarządzanie pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami. Obsługa powiadomień typu „push email”
zapewnia aktualizację skrzynki odbiorczej, tryb widoku konwersacji grupuje powiązane ze sobą wiadomości, a kalendarze, w
celu planowania zadań, można przeglądać jednocześnie.

Word
Tworzenie i udostępnianie profesjonalnie wyglądających dokumentów dzięki
nowoczesnym narzędziom do edycji, recenzji i udostępniania. Nowa zakładka
Projektowanie umożliwia szybki dostęp do funkcji, a Inteligentne wyszukiwanie odnajduje
w sieci informacje na podstawie kontekstu i przedstawia je bezpośrednio w programie
Word.
Excel
Analiza i prezentacja danych na nowe, intuicyjne sposoby, dzięki odświeżonemu
interfejsowi użytkownika i ulubionym skrótom klawiaturowym. Korzystaj z funkcji, takich
jak Analysis Toolpak, Fragmentator i Konstruktor formuł, aby zaoszczędzić czas i
skoncentrować się na istotnych informacjach.
PowerPoint
Tworzenie, współpraca i skuteczna prezentacja pomysłów dzięki nowym przejściom
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slajdów i ulepszonemu okienku konfiguracji animacji. Pogrupowane komentarze do
slajdów umożliwiają uwzględnienie sprzężenia zwrotnego w prezentacjach.
OneNote
To osobisty notatnik elektroniczny, w którym można przechowywać notatki, pomysły,
strony WWW, zdjęcia, a nawet pliki dźwiękowe i wideo. Czy to w domu, biurze, czy w
podróży, możliwe jest zabranie ich w dowolne miejsce i jednoczesne udostępnianie ich i
współpraca z innymi.
Access
Access to łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego tworzenia opartych na przeglądarce
aplikacji baz danych, które pomagają prowadzić firmę. Dane są automatycznie
zapisywane w bazie danych SQL, dzięki czemu aplikacje są bardziej bezpieczne i
skalowane.
Publisher
Wygodnie twórz, personalizuj i udostępniaj szeroki wachlarz publikacji najwyższej jakości.
Zamieniaj zdjęcia za pomocą prostego przeciągnięcia, a także dodawaj fotografie
bezpośrednio z albumów internetowych. Zastosuj efekty specjalne, by publikacje
wyróżniały się.
Współpracuj w czasie rzeczywistym nad dokumentami pakietu Office z dowolnymi
osobami i w dowolnym miejscu — bez żadnych opłat. Twórz, zapisuj i udostępniaj online
dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i notesy. Współpraca jeszcze nigdy nie
była tak łatwa.
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