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Link do produktu: https://www.programvare.pl/microsoft-office-home-business-2016-mac-esd-pl-p-60.html

Microsoft Office Home &
Business 2016 MAC ESD PL
Cena brutto

850 zł

Cena netto

691 zł

Cena poprzednia

980 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

T5D-02316

Producent

Microsoft

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Microsoft Office Home and Business 2016 MAC

Typ licencji

ESD (Elektroniczna Dystrybucja Oprogramowania)

Wersja licencji

Komercyjna (dla domu i firmy)

Aktywacja

Produkt pobierany i aktywowany na stronie producenta Microsoft

Kod producenta

T5D-02316

Liczba użytkowników

Dowolna

Liczba stanowisk

Prawa wieczyste na 1PC

Architektura

32-bit & 64-bit.

Wersja językowa

Polska (Multilanguage)

Stan produktu

Nowy

Gwarancja

2 lata dla konsumenta / 1 rok dla firmy

Microsoft Office MAC 2016 Home and Business jest pakietem Office zaprojektowanym dla komputerów Mac. W skład pakietu wchodzą
następujące programy:
• Word,
• Excel,
• PowerPoint,
• OneNote,
• Outlook.
Oprogramowanie Office 2016 MAC umożliwia użytkownikom korzystanie z usługi OneDrive, dzięki której mogą oni zapisywać swoje dokumenty
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w bardzo szybki i łatwy sposób. Dodatkowym atutem oprogramowania jest fakt, iż wszystkie programy wchodzące w jego skład zostały
udoskonalone w taki sposób, aby spełniać potrzeby osób będących w jego posiadaniu.
Dużą zaletą Microsoft Office MAC Home Business 2016 są inteligentne narzędzia, w które został wyposażony. Dzięki nim jesteśmy w stanie
zrobić więcej w krótszym czasie. Ponadto oprogramowanie umożliwia łatwiejszą pracę zespołową w programach: Word, PowerPoint, One Note.
Word daje możliwość tworzenia, edycji i udostępniania dokumentów w internecie. Użytkownicy sami decydują o tym, jaką formę ma przybrać
dokument i w jaki sposób go udoskonalić.
Excel umożliwia pracę na danych. Można je przedstawiać przy pomocy różnorodnych wykresów, dzięki czemu informację staną się klarowne i
przejrzyste. Aby zaoszczędzić czas swoich użytkowników, oprogramowanie Microsoft Office 2016 Mac zostało wyposażone w szablony, które w
sposób automatyczny dokonują zmian związanych z ustawieniami i projektem.
PowerPoint stawia na tworzenie profesjonalnych prezentacji. Został wyposażony w nowe funkcje, takie jak narracja i emisja prezentacji.
Dodatkową zaletą jest łatwa zmiana kolejności warstw tekstowych, zdjęć i grafiki w całej prezentacji.
OneNote umożliwia tworzenie notatek, również cyfrowych. Istnieje możliwość dołączania fotografii, filmów oraz innego rodzaju plików.
Outlook jest pocztą elektroniczną, w skład której wchodzą także funkcje kalendarza, kontaktów i zadań. Bardzo dużą zaletą programu jest
możliwość prostego importowania pliku PST, a więc migruje dane z systemu Windows do programu Outlook dla komputerów Mac.
OneDrive to usługa, dzięki której użytkownicy programu Microsoft Office Professional 2016, mają dostęp do najnowszych dokumentów z
dowolnego urządzenia. Jest to bezpłatna przestrzeń dyskowa do przechowywania plików online.
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