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Link do produktu: https://www.programvare.pl/microsoft-office-professional-2016-esd-pl-p-56.html

Microsoft Office Professional
2016 ESD PL
Cena brutto

1 890 zł

Cena netto

1 537 zł

Cena poprzednia

2 290 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

269-16805

Producent

Microsoft

Stan produktu

Nowy

Opis produktu
Microsoft Office Professional 2016

Typ licencji

ESD (Elektroniczna Dystrybucja Oprogramowania)

Wersja licencji

Retail (Detaliczna dla domu i firmy)

Aktywacja

Produkt pobierany i aktywowany na stronie producenta Microsoft

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

Office Professional 2016 to pakiet, który dzięki programom wchodzącym w jego skład, umożliwia wydajniejszą pracę na nowoczesnych
narzędziach. Tworzenie dokumentów odbywa się w szybki i klarowny sposób. Profesjonalnie przygotowane prezentacje w pełnej krasie oddają
wkład poniesiony na ich przygotowanie. Programy pakietu Office 2016 Professional zostały stworzone tak, aby użytkownicy nie tracili czasu
na niepotrzebne działania.
Najważniejszymi cechami nowego pakietu biurowego Office 2016 są:

1. Szybsze wykonywanie zadań
2. Prostsza komunikacja
3. Korzystanie z udoskonalonych aplikacji
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skład pakietu Microsoft Office Professional 2016 wchodzą następujące programy i usługi:
Word,
Excel,
PowerPoint,
OneNote,
Outlook,
Access,
Publisher,
OneDrive.

Word
Dzięki udoskonaleniu programu, tworzenie i udostępnianie dokumentów jest dużo prostsze. W programie pojawiają się nowoczesne narzędzia i
zupełnie nowe zakładki, takie jak „projektowanie”, umożliwiające szybki dostęp do określonych funkcji. Word wyposażony jest również w
„inteligentne wyszukiwanie”, które określone informacje odnalezione w sieci, przedstawia bezpośrednio w tym programie.
Excel
Duże uproszczenie pracy, dzięki wprowadzonym skrótom klawiaturowym, nowszemu interfejsowi oraz funkcjom, które umożliwiają
użytkownikom pakietu Microsoft Office Professional 2016, znacznie większą efektywność w stosunkowo krótkim czasie.
PowerPoint
Program został udoskonalony, w stosunku do jego wcześniejszych wersji, o nowe przejścia slajdów oraz unowocześnione okienko konfiguracji
animacji. Występuje również możliwość sprzężenia zwrotnego w prezentacjach, za sprawą pogrupowania komentarzy.
One Note
Bardzo pożyteczny program umożliwiający zachowywanie informacji i pomysłów jego użytkowników w jednym miejscu. To osobisty notatnik, w
którym można przechowywać dowolne treści, strony www oraz pliki wideo i pliki dźwiękowe. Dodatkowym atutem jest możliwość udostępniania
ich.
Outlook
Poczta elektroniczna, w skład której wchodzą także funkcje kalendarza, kontaktów i zadań, zatem wszystko w jednym miejscu. Pocztę można na
bieżąco aktualizować dzięki obsłudze powiadomień typu „push email”.
Access
Ten program z pakietu Office 2016 jest bardzo przydatny, zwłaszcza dla firm. Umożliwia on bowiem szybkie tworzenie opartych na
przeglądarce aplikacji baz danych . Program jest szczególnie bezpieczny ze względu na zapisywanie danych informacji w bazie danych SQL.
Publisher
Program zapewnia możliwość tworzenia, personalizacji oraz udostępniania wysokiej jakości publikacji. Zastosowane w nim efekty specjalne oraz
szereg nowoczesnych narzędzi pozwala jego użytkownikom cieszyć się najwyższą efektywnością.
OneDrive
To usługa, dzięki której użytkownicy programu Microsoft Office Professional 2016, mają dostęp do najnowszych dokumentów z dowolnego
urządzenia.
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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