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Microsoft Office 2016 Home
and Business PC BOX Polski
Cena

1 095,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Wersja Językowa :

Polska

Przeznaczenie :

Firma/Dom

Liczba Stanowisk :

1

Rodzaj Licencji :

Komercyjny

Okres trwania licencji :

Dożywotnia /Wieczysta

Wersja Licencji :

Pudełko BOX

System operacyjny :

Windows

Office 2016 Home and Business PC BOX Polski

Opis produktu
Twórz wspaniale wyglądające dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje
Pakiet Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów został zaprojektowany tak, aby pomóc Ci osiągać więcej: poprzez
funkcje pozwalające zaoszczędzić czas, nowoczesny wygląd i wbudowane narzędzia do współpracy. Dodatkowo
dzięki przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive możesz zapisywać swoje dokumenty w chmurze i mieć do nich dostęp z
dowolnego miejsca.

Skład pakietu
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Pełne, zainstalowane programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote w wersji Office 2016.
Do zainstalowania na 1 komputerze PC z systemem Windows 7 lub nowszym, do użytku domowego.
Łatwe zapisywanie i przechowywanie dokumentów w chmurze dzięki usłudze przestrzeni dyskowej OneDrive.

Główne cechy
Zaprojektowany do działania
Pakiet Office 2016 obejmuje pełne wersje Twoich ulubionych programów — Word, Excel, PowerPoint, OneNote. To wszystko,
czego potrzebujesz, aby osiągać więcej.

Zaprojektowany do współpracy
W aplikacje pakietu Office 2016 wbudowano szeroką gamę narzędzi wspomagających współpracę, które ułatwiają
udostępnianie dokumentów programu Word, PowerPoint i OneNote oraz ich wspólne edytowanie — produktywność jeszcze
nigdy nie była wyższa.

Zaprojektowany do pracy mobilnej
Dzięki przestrzeni dyskowej w chmurze w usłudze OneDrive możesz zabrać pliki, gdziekolwiek się udajesz — aby efektywniej
pracować zarówno w biurze, jak i w domu, lokalnie lub zdalnie, z dowolnego miejsca na świecie.

Opis aplikacji

Twórz, wygładzaj i udostępniaj pięknie wyglądające dokumenty. Udostępnianie dokumentów i praca zespołowa to teraz
pestka. Nowy program Word pozwala współtworzyć dokumenty z wieloma osobami i edytować je równocześnie, bez względu
na to, czy jesteście w tym samym pokoju, czy w różnych częściach świata. Natomiast dzięki integracji z chmurą udostępnianie
dokumentów idzie jak z płatka.

Poznaj nowe, intuicyjne sposoby analizowania danych oraz ich wizualizacji. Przekształcaj liczby w dokładne analizy za pomocą
nowego programu Excel. Fragmentatory tabel przestawnych pozwalają odkrywać zależności w dużych zbiorach danych, a
dzięki polecanym wykresom możesz przedstawiać dane w formie atrakcyjnych wykresów. Uruchamiane jednym kliknięciem
narzędzie do prognozowania automatycznie przeszukuje arkusze robocze, wyszukując tendencje i przedstawiając je w
formie wykresów i tabel.

Twórz pomysły, pracuj nad nimi w zespole i prezentuj je w efektowny sposób. Twórz prezentacje w zespole – pracując nad nimi
jednocześnie z innymi. Dodawaj komentarze do tekstów i obrazów oraz porównuj różne wersje danej prezentacji za pomocą
widoku rozwiązywania konfliktów.
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Zachowuj swoje myśli w swoim osobistym cyfrowym notesie. Zapisuj, organizuj i udostępniaj swoje pomysły za pomocą
cyfrowych notesów, które możesz otwierać z dowolnego urządzenia. Znajdź szybko potrzebne rzeczy przy użyciu
wszechstronnej wyszukiwarki, która między innymi pamięta wprowadzone przez ciebie znaczniki.

Wszyscy użytkownicy usługi OneDrive otrzymują 5 GB bezpłatnej przestrzeni dyskowej do przechowywania plików online w
usłudze OneDrive. Przekazuj dokumenty Office, fotografie, prezentacje i inne pliki, żeby potem mieć do nich dostęp z
komputera Mac lub PC, tabletu lub telefonu.
Po zsynchronizowaniu bezpłatnej usługi Office Online z kontem OneDrive możesz otwierać, przeglądać, edytować i
udostępniać dokumenty programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote z dowolnego połączonego z Internetem urządzenia, na
którym jest uruchomiona obsługiwana przeglądarka.
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