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MS Office 365 Business 1U/5PC 1 rok PL
Producent: Microsoft
Kod producenta: J29-00003
Gwarancja:
Dostępność: brak

Cena brutto: 599,00 zł
Cena netto: 486,99 zł

Opis produktu:
Usługa Office 365 Business Premium zawiera nowe aplikacje pakietu Office 2019 dla komputerów PC i Mac.
Zawsze masz najnowsze wersje znanych aplikacji pakietu Office, niezależnie od używanego urządzenia —
komputera PC/Mac, tabletu lub telefonu. Przechowuj, synchronizuj i udostępniaj pliki w trybie online, aby były
zawsze aktualne. Ponadto możesz edytować dokumenty razem z innymi osobami w czasie rzeczywistym. Dzięki
szczegółowym instrukcjom możesz łatwo skonfigurować użytkowników i szybko zacząć korzystać z usług. Ponadto
usługa Office 365 wyręcza Cię w kwestiach obsługi informatycznej. Stały dostęp do najnowszych wersji
następujących programów: Notuj swoje pomysły tak, jak Ci najwygodniej — przy użyciu klawiatury, pióra lub
ekranu dotykowego. Łatwo formatuj informacje w programie Excel za pomocą narzędzi rozpoznających wzorce i
autouzupełniających dane. Łatwo wstawiaj zawartość z plików PDF, aby tworzyć własne atrakcyjne dokumenty
programu Word. Projektuj materiały marketingowe dostosowane do marki i klientów. Korzystaj z poczty e-mail
klasy biznesowej w rozbudowanym i znajomym interfejsie programu Outlook, do którego możesz uzyskiwać
dostęp z komputera lub w przeglądarce internetowej. Usługa OneDrive dla Firm udostępnia 1 TB przestrzeni
dyskowej dla każdego użytkownika i umożliwia dostęp do dokumentów niemal z dowolnego miejsca.
Podstawowy magazyn 1 TB oraz 500 MB miejsca do magazynowania dla każdego użytkownika zapewniają łatwy
dostęp do dokumentów oraz możliwość ich udostępniania. Twórz i edytuj dokumenty programów Word, OneNote,
PowerPoint i Excel z poziomu przeglądarki. Usługa Planner ułatwia Twojemu zespołowi tworzenie nowych planów,
organizowanie i przypisywanie zadań, udostępnianie plików, prowadzenie rozmów o wykonywanych czynnościach
oraz informowanie o postępach w pracy. Za pomocą aplikacji Sway, nowości w usłudze Office 365, możesz łatwo
tworzyć atrakcyjne, interakcyjne raporty, prezentacje, biuletyny, szkolenia i inną zawartość internetową —
bezpośrednio na telefonie, na tablecie lub w przeglądarce. Swaye można łatwo udostępniać. Wyglądają one
świetnie na dowolnym ekranie. Bądź na bieżąco. Wyszukuj i odnajduj zawartość w usłudze Office 365 na
podstawie spersonalizowanych analiz. Aplikacja Office Delve to pierwsze rozwiązanie, które korzysta z funkcji
Office Graph, kolekcji przeanalizowanych sygnałów lub wniosków wyciągniętych na podstawie zachowania
poszczególnych użytkowników i ich relacji z zawartością, tematami i kontaktami.
Parametry:
Rodzaj oprogramowania
Producent
Typ licencji

Programy pakietu typu Office
Microsoft
Komercyjna
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Składowe

Liczba użytkowników
Wersja
Wersja językowa
Wymóg aktywacji
Zgodny z systemem
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Excel 2019
OneNote 2019
PowerPoint 2019
Word 2019
Outlook 2019
Publisher 2019
1 na 5 urządzeń
Cyfrowa (klucz)
polska
Tak
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 10

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z handlowcem.
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.
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