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Microsoft Office Professional
2013 FPP Retail ESD PL
Cena brutto

590 zł

Cena netto

480 zł

Cena poprzednia

850 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Stan produktu

Używany

Opis produktu
Microsoft Office Professional 2013
Licencja

ESD (Elektroniczna Dystrybucja Oprogramowania)

Wersja licencji

FPP Retail - Komercyjna (można przenosić na inne komputery po awarii,
reinstalacji lub po zmianie komputera).

Aktywacja

Na stronie producenta https://setup.office.com/

Architektura

32-bit & 64-bit.

Liczba stanowisk

Prawa wieczyste na 1PC

Wersja językowa

Multilanguage (Polska)

Gwarancja

2 lata dla konsumenta / 1 rok dla firmy

Kupując pakiet Office Professional 2013 otrzymają Państwo cyfrowy klucz online, który pozwoli zarejestrować i aktywować program do pełnej
wersji. Na Państwa adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca klucz aktywacyjny oraz link do pobrania programu ze strony
producenta.

Porównanie wersji Microsoft Office 2013:
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Najnowsza wersja pakietu Office
Wersja Office Professional 2013 powstała z myślą o przyspieszeniu i ułatwieniu komunikacji. Ma nowe, bardziej wydajne funkcje oraz przejrzysty,
nowoczesny wygląd. Dodatkowo użytkownicy mogą zapisywać dokumenty na dysku online w SkyDrive i korzystać z nich w dowolnym czasie i
miejscu.
Zawartość:
- Najnowsze wersje programów Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access i Publisher.
7 GB na dysku SkyDrive
- Każdy użytkownik usługi SkyDrive otrzymuje bezpłatnie 7 GB miejsca na dostępnym online dysku SkyDrive. Można na nim zapisywać m.in.
dokumenty, zdjęcia i prezentacje, a następnie odczytywać je z komputera lub telefonu. W razie potrzeby można wykupić dodatkową ilość
miejsca. Po zainstalowaniu na komputerze aplikacji SkyDrive dokumenty są dostępne także w trybie offline.
Pakiet Office poza domem
- Po zsynchronizowaniu bezpłatnych aplikacji Office Web Apps z kontem SkyDrive można otwierać, przeglądać, edytować i udostępniać
dokumenty, arkusze kalkulacyjne i inne pliki z dowolnego połączonego z Internetem urządzenia, na którym jest uruchomiona obsługiwana
przeglądarka.
Szybsze wykonywanie zadań
- Udoskonalony interfejs użytkownika, zoptymalizowany pod kątem obsługi za pomocą funkcji dotykowych, pióra i klawiatury, pozwala w pełni
wykorzystać możliwości pakietu Office w urządzeniach z systemem Windows 8.
- Większy komfort czytania dzięki udoskonalonemu interfejsowi.
- Nowy ekran startowy zapewnia szybki dostęp do ostatnio używanych dokumentów i szablonów.
Prostsza komunikacja
- Najnowsze narzędzia do obsługi poczty, terminarzy i zadań w programie Outlook.
- Outlook umożliwia wyświetlanie terminów oraz informacji o spotkaniach i kontaktach bez przechodzenia na inny ekran.
- Pełnoekranowe motywy pozwalają tworzyć ładniejsze prezentacje w programie PowerPoint.
- Za pomocą programu OneNote można pobierać i udostępniać notatki, zdjęcia, strony internetowe, notatki głosowe itd.
Korzystaj z udoskonalonych aplikacji
- Access umożliwia porządkowanie informacji w bazach danych online, dostępnych praktycznie z dowolnego miejsca.
- Przyjazne i wydajne funkcje programu Publisher umożliwiają tworzenie profesjonalnych materiałów marketingowych.
- Polecane wykresy ułatwiają szybkie zobrazowanie danych w programie Excel.
- Aby umieścić zdjęcia, filmy czy pliki multimedialne z internetu w dokumencie programu Word, wystarczy je przeciągnąć i upuścić.
Wymagania sprzętowe
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Komputer i procesor
- 1 GHz lub szybszy x86 lub 64-bitowy z obsługą instrukcji SSE2
Pamięć
- do korzystania z funkcji graficznych, wyszukiwania błyskawicznego w programie Outlook i niektórych zaawansowanych opcji zalecamy 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
Grafika
- Sprzętowe przyspieszanie grafiki wymaga karty graficznej DirectX10
Dodatkowe wymagania
- Przeglądarka Internet Explorer 8, 9, 10; Firefox 10.x lub nowsza; Safari 5 (Mac) i Chrome 17.x
Do korzystania z opcji wielodotyku konieczne jest urządzenie z obsługą poleceń dotykowych. Jednak wszystkie opcje i narzędzia są zawsze
dostępne za pomocą klawiatury, myszy lub innego standardowego albo dostępnego urządzenia wejściowego. Nowe funkcje dotykowe zostały
zoptymalizowane pod kątem systemu Windows 8.
- Funkcje internetowe wymagają połączenia internetowego (połączenie może być płatne)
Aby korzystać z funkcji zarządzania prawami do informacji, konieczny jest dostęp do komputera z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem
SP1 lub nowszego oraz usług zarządzania prawami dostępu w systemie Windows.
Konta Microsoft i Skype.
Polecamy zakup elektronicznego oprogramowania Office 2013 Professional w wersji Retail z możliwością przenoszenia pomiędzy
stanowiskami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transakcja ta wiąże się z przeniesieniem prawa własności tej kopii.
TSUE - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Najwyższy organ w Unii Europejskiej
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11 art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych należy rozumieć w taki sposób, że drugi nabywca licencji, podobnie jak każdy następny, mogą
się powołać na przewidziane w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, a w konsekwencji są uprawnionymi nabywcami kopii programu
komputerowego.
Produkt sprzedawany zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów
komputerowych (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 3 lipca 2012 r. w sprawie C-128/11)
Transakcja przeprowadzona jest zgodnie z warunkami licencji Firmy Microsoft oraz regulaminem serwisu Allegro znajdującego się w zakładce Program Współpraca w
Ochronie Praw.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Aktywacja: Telefoniczna , Online (+ 300 zł)
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