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Microsoft Office Home &
Business 2016 ESD PL
Cena brutto

920 zł

Cena netto

748 zł

Cena poprzednia

950 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Microsoft Office 2016 Home and Business (Dom i Firma) ALL Languages ESD

Typ licencji

ESD (Elektroniczna Dystrybucja Oprogramowania)

Wersja licencji

FPP Retail (Komercyjna dla domu i firmy)

Aktywacja

Produkt pobierany i aktywowany na stronie producenta Microsoft

Liczba użytkowników

Bez ograniczeń

Liczba stanowisk

Prawa wieczyste na 1 PC z możliwością przeniesienia na inny komputer.

Architektura

32-bit & 64-bit.

Wersja językowa

Polska (Multilanguage)

Gwarancja

Dożywotnia

Wersje RETAIL można przenosić na inne komputery po awarii, reinstalacji, po zmianie komputera.
Dla naszych partnerów oferujemy korzystne warunki współpracy w najlepszych cenach na rynku!
Office Home and Business 2016 jest pakietem przeznaczonym dla użytkowników domowych oraz firm.
Częścią składową pakietu są następujące programy:
• Word,
• Excel,
• PowerPoint,
• OneNote,
• Outlook
Pakiet Office 2016 Dom i Firma jest dostępny dla Windows 10, Windows 8 oraz Windows 7 SP1. Z tym oprogramowaniem użytkownicy mogą
się cieszyć łatwym i szybkim udostępnianiem dokumentów nawet do kilku osób jednocześnie. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość edycji,
weryfikacji, analizy i prezentacji dokumentów na dowolnym urządzeniu. Dzieje się tak dzięki korzystaniu z przestrzeni dyskowej w chmurze
usługi OneDrive. Pracę usprawni także funkcja „powiedz mi”, która przekieruje użytkowników do właściwego polecenia.
Office 2016 Home & Business wyposażony jest w funkcję prognozowania, a więc analizę danych na podstawie wcześniej wprowadzanych
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informacji.
Program Word został dostosowany do potrzeb jego użytkowników. Mniejsza ilość widocznych na pasku narzędzi, oraz łatwość tworzenia
dokumentów tekstowych, pozwalają skupić uwagę wyłącznie na tekście. Tak sporządzone pliki można bez jakichkolwiek trudności przesyłać
dalej, dzięki usługom takim jak: OneDrive, OneDrive dla Firm, czy programowi SharePoint. Program z pakietu Microsoft Office 2016 Home &
Business wpłynie na efektywność pracy zespołowej, dzięki możliwości zamieszczania i śledzenia komentarzy obok tekstu. Word, dzięki swoim
narzędziom, umożliwi użytkownikom edycję wyglądu dokumentów.
Program Excel zapewni użytkownikom możliwość znalezienia najlepszego sposobu na wizualne przestawienie danych. Zmiana formatu,
rozmieszczenie danych i wykonywanie analiz będą teraz czynnościami prostszymi niż kiedykolwiek.
PowerPoint będący nieodłączną częścią pakietu Microsoft Office 2016 Home & Business zapewni użytkownikom elastyczną i kreatywną pracę
oraz wyjątkowy wygląd prezentacji. Prezentacje są domyślnie zapisywane online w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm lub SharePoint.
Outlook umożliwi jego posiadaczom pracę w podróży, dzięki szybkiemu wglądowi użytkownicy w każdym momencie mogą czuwać nad swoim
harmonogramem.
Pakiet Microsoft Office 2016 Home & Business zapewnia użytkownikom łatwą nawigację.
Najważniejszymi cechami nowego pakietu biurowego Office 2016 są:

1. Szybsze wykonywanie zadań
2. Prostsza komunikacja
3. Korzystanie z udoskonalonych aplikacji
Wymagania sprzętowe:
Komputer i procesor: 1 GHz lub szybszy x86 lub 64-bitowy z obsługą instrukcji SSE2
Pamięć: 1 GB (wersja 32-bitowa) lub 2 GB (wersja 64-bitowa) pamięci RAM
Dysk twardy: 3,0 GB wolnego miejsca
Wyświetlacz: rozdzielczość ekranu 1366 x 768
System operacyjny: Windows® 7 lub nowszy
Grafika: Sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga karty graficznej DirectX10
Dodatkowe wymagania:
Dostęp do internetu (może być płatny).
Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 8, 9 lub 10; Mozilla Firefox 10.x lub nowsza; Apple Safari 5; Google Chrome 17.x.
Konto Microsoft.
Pozostałe parametry:
Funkcjonalność produktu i jakość grafiki mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. Korzystanie z pewnych funkcji może wymagać
dodatkowego zaawansowanego sprzętu lub łączności z serwerem.
Konieczne są odpowiednie urządzenie, połączenie internetowe oraz przeglądarka Internet Explorer, Firefox lub Safari.
W przypadku korzystania z plików Outlook większych niż 1 GB zalecamy używanie pamięci RAM 512 MB.
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