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SOFTWARE MS OFFICE PRO PODNIKATELE 2019
6 999 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 5 784 Kč)
Běžná cena:

7 699 Kč
700 Kč

Ušetříte:
Kód zboží:

SWMS1710

Part No.:

T5D-03231

Záruka:
Stav:

6 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
MS Oﬃce pro domácnosti a podnikatele 2019 SK
Oﬃce 2019 představuje sadu cenných vylepšení pro uživatele, kteří nemohou být připojeni ke cloudu nebo kteří software
nemohou pravidelně aktualizovat.
Oﬃce Home and Business 2019 je určen pro rodiny a malé ﬁrmy, kteří chtějí klasické aplikace a e-maily pro kancelář.
Oﬃce 2019 obsahuje inteligentní nástroje, které vám pomáhají pracovat rychleji a chytřeji.
- PowerPoint 2019 umožňuje vytvářet vylepšené přechody a animace mezi snímky díky funkcím Morph a Zoom. Zároveň je
pak možné celou prezentaci vyexportovat jako video ve vysoké kvalitě 4K.
- Excel 2019 přidává výkonné nové funkce pro analýzu dat, včetně nových vzorců, diagramů a vylepšení PowerPivotu.
- Word 2019 nově nabízí výukové nástroje, jako například čtení nahlas či rozložení textu, které vám usnadní práci. Přináší
také zlepšení používání digitálního inkoustu či zlepšení funkcí pro usnadnění přístupu. Za zmínku stojí také Focus mód,
který skryje vše, co nepotřebujete, a vy se díky tomu budete moci více soustředit.
- Outlook 2019 nyní poskytuje kartičky s přehledem toho nejdůležitějšího, širší možnosti třídění včetně ﬁltru pro nepřečtené
zprávy či zmínky pomocí symbolu zavináče.
Co je součástí:
Slovenská verze aplikací Word 2019, Excel 2019, PowerPoint 2019, Outlook 2019 a OneNote 2019 pro Windows 10.
Upozornění: Program nepodporuje starší verze operačního systému než Windows 10.
Systémové požadavky
PC:
Operační systém: Windows 10
Procesor: 1,6 GHz, 2 jádra
Velikost operační paměti: 2 GB
Pevný disk: 4 GB volného místa na disku
Monitor: 1280 x 768 px
MAC:
Operační systém: Mac OS Extended, nebo APFS
Procesor: Intel
Velikost operační paměti: 4 GB
Pevný disk: 10 GB volného místa na disku
Monitor: 1280 x 800 px

