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Microsoft Visio Professional
2016 32/64Bit WIN PL
Cena brutto

2 190,00 zł

Cena netto

1 780,49 zł

Cena poprzednia

2 800,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

X20-00738

Opis produktu
Typ licencji: Cyfrowa ESD
Wersja językowa: (multilanguage) Polska
Wersja licencji: Komercyjna, bezterminowa
Stan: Nowy
Legalność: 100% legalny potwierdzony fakturą vat
Przeznaczenie: Można instalować na każdym komputerze PC
PROSZĘ WEJDŹ W DZIAŁ AKCESORIA POWYŻEJ I DOKUP W REWELACYJNEJ CENIE DODATKOWY PRODUKT !!!
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
Microsoft Visio Professional 2016 jest programem ułatwiającym pojedynczym osobom i zespołom tworzenie i
udostępnianie profesjonalnych,uniwersalnych diagramów upraszczających przekazywanie złożonych informacji. Obejmuje
wszystkie funkcje programu Visio Standard oraz zaktualizowane kształty,szablony i style,rozszerzoną obsługę współpracy w
zespole,w tym możliwość wspólnej pracy kilku osób nad pojedynczym diagramem w tym samym czasie oraz możliwość
łączenia diagramów z danymi. Ponadto program Visio Professional zawiera dodatkowe wzorniki dla diagramów biznesowych i
technicznych,diagramów procesów,map i rozkładów pomieszczeń,diagramów sieciowych oraz diagramów oprogramowania i
baz danych.
Dzięki zestawowi wstępnie utworzonych diagramów startowych oraz kontekstowym poradom i wskazówkom możesz szybko
rozpocząć pracę nad diagramami.
Szybkie tworzenie profesjonalnych diagramów
Korzystaj z 70 wbudowanych szablonów oraz tysięcy kształtów spełniających standardy branżowe, w tym:
z diagramów biznesowych — na przykład schematów blokowych, osi czasu, diagramów przestawnych i schematów
organizacyjnych;
z diagramów procesów — w tym schematów blokowych współzależności funkcjonalnych, diagramów IDEF0 (Integration
Definition for Process Modeling), BPMN (Business Process Model and Notation) 2.0 oraz z przepływów pracy programu
Microsoft SharePoint;
z diagramów informatycznych — na przykład z diagramów zarządzania strukturą informatyczną (ITIL, Information
Technology Infrastructure Library), diagramów usługi Active Directory, szczegółowych diagramów sieciowych i diagramów
stojaków;
z diagramów oprogramowania i baz danych — w tym z diagramów notacji baz danych, map witryn internetowych i
diagramów UML (Unified Modeling Language) 2.4;
z diagramów technicznych — w tym schematów elektrycznych, schematów obwodów i systemów (odświeżone szablony są
zgodne ze standardami Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE);
z map i rozkładów pomieszczeń — na przykład map HVAC (ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), rozkładu pomieszczeń w
biurze, planów zagospodarowania terenu oraz planu wnętrz (odświeżone szablony zawierają ponad 600 kształtów w
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nowoczesnej stylistyce oraz 400 kształtów inteligentnych, które zwiększają wydajność pracy).
Prosty kreator umożliwia automatyczne tworzenie diagramów z danych, począwszy od schematów organizacyjnych.
Szybkie dostosowywanie i wykonywanie diagramów
Bogaty zestaw motywów oraz efektów do dostosowywania profesjonalnie wyglądających diagramów daje możliwość całkowitej
zmiany wyglądu projektu za pomocą kilku kliknięć.
Program Visio umożliwia intuicyjne wykonywanie typowych czynności związanych z tworzeniem diagramów (zmienianie
kształtów, stosowanie automatycznego wyrównania i ustawania położenia, duplikowanie i zmienianie kolejności stron) przy
zachowaniu metadanych i połączeń kształtów.
Wydajne definiowanie, ulepszanie i demokratyzowanie procesów
Dokumentuj procesy, korzystając z wybranej notacji standardowej. Dzięki ponad 20 szablonom procesów program Visio
oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie procesów następujących typów: BPMN 2.0, przepływów pracy programu
SharePoint, mapowania strumienia wartości oraz łańcuchów procesów sterowanych zdarzeniami (EPC).
Korzystaj z intuicyjnego tworzenia podprocesów i wspieraj współpracę między zespołami w firmie.
Sprawdzaj diagramy za pomocą wbudowanych lub odpowiednio dostosowanych reguł poprawności, aby zapewnić zgodność z
najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi tworzenia diagramów, standardami branżowymi lub potrzebami z zakresu
zgodności.
Używaj usług programu Visio w programie SharePoint do udostępniania wizualizacji procesów różnym osobom w całej firmie
lub do monitorowania działań związanych z procesami, z użyciem łączności danych na żywo.
Pokaż innym jedną, prawdziwą wersję — za pomocą przeglądarki
Możesz udostępnić swoje diagramy za pośrednictwem przeglądarki wszystkim, w tym nawet osobom, które nie mają
zainstalowanego programu Visio, przez usługi programu Visio w programie SharePoint.
Odświeżenie danych źródłowych powoduje odświeżenie diagramów w przeglądarce.
Wymagany procesor
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 (32-bitowa); 2 GB RAM (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 1200 x
800
Wersja platformy .NET
3.5, 4.0 lub 4.5
Dodatkowe wymagania i informacje
Funkcja wyszukiwania błyskawicznego wymaga programu Windows Search 4.0. Funkcje internetowe wymagają połączenia z
Internetem
Wymagana przeglądarka
Microsoft Internet Explorer 8, 9 lub 10; Mozilla Firefox 10.x lub nowsza wersja; Apple Safari 5; lub Google Chrome 17.x.
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