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Link do produktu: https://www.programvare.pl/microsoft-office-mac-2011-homebusiness-esd-pl-p-33.html

Microsoft Office MAC 2011
Home&Business ESD PL
Cena brutto

480 zł

Cena netto

390 zł

Cena poprzednia

590 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

X19-49593

Producent

Microsoft

Stan produktu

Używany

Opis produktu
Microsoft Office MAC 2011 Home and Business

Licencja

ESD (Electronic Software Distribution)

Wersja

Komercyjna / Retail (dla domu i firm)

System

MAC OS X w wersji 10.5.8 lub nowszej

Liczba stanowisk

Prawa wieczyste na 1PC

Wersja językowa

Multilanguage (Polska)

Aktywacja

Online na stronie producenta lub telefoniczna

Kupując ten produkt otrzymają Państwo klucz online, który pozwoli aktywować program Office 2011 MAC Home and Business do pełnej wersji. Na Państwa adres email zostanie wysłana wiadomość zawierająca klucz aktywacyjny oraz link do programu w postaci elektronicznej.
Office MAC 2011 Home and Business świetnie sprawdza się jako pakiet do domowego zastosowania oraz dla małych firm. Praca z tym
oprogramowaniem zapewni dużo łatwiejsze i szybsze tworzenie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji. Użytkownicy pakietu
Office MAC 2011 mogą być spokojni o notatki i informacje, które zamieszczane są w jednym miejscu. Pakiet posiada ulepszony interfejs
użytkownika oraz udoskonalone opcje graficzne. Dodatkowym atutem jest możliwość konwertowania dokumentów programów Word, Excel i
PowerPoint do formatu PDF. Jest to oprogramowanie, które doskonale odpowiada potrzebom użytkowników, którzy pracują na dokumentach
tekstowych oraz poruszają się w obszarze danych.
W
•
•
•
•

skład pakietu Microsoft Office 2011 MAC Home and Business wchodzą ulepszone programy, takie jak:
MS Word 2011,
MS Excel 2011,
MS PowerPoint 2011,
MS Outlook 2011.

Wymagania:
• Dysk twardy w formacie HFS+ (nazywanym również Mac OS Extended lub HFS Plus),
• 1 GB RAM ,
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2,5 GB dostępnego miejsca na dysku twardym,
Safari 5 lub nowsza przeglądarka sieci Web,
Połączenie z internetem,
Monitor o rozdzielczości min. 1280x800.

Dodatkowe elementy lub usługi:
• Program Microsoft Outlook 2011 dla komputerów Mac i niektóre funkcje wymagają dostępu do Internetu (mogą obowiązywać opłaty),
• Obsługa programu Exchange w programie Outlook 2011 dla komputerów Mac wymaga łaczności z programem Microsoft Exchange 2007 z
dodatkiem SP1 i pakietem zbiorczym aktualizacji 4 lub nowszym,
• Niektóre funkcje online wymagają identyfikatora Windows Live ID,
• Funkcja współtworzenia wymaga programu Microsoft SharePoint Server 2010 lub identyfikatora Windows Live ID.
Serdecznie zapraszamy do zakupu pakietu Office 2011 MAC PL
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