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Subskrypcja obejmuje hosting poczty e-mail,

Klasyczne wersje aplikacji Office i e-mail

wersje premium aplikacji Office na wszystkie

zainstalowane na jednym komputerze

urządzenia, wyjątkową funkcję comiesięcznych

PC lub Mac przy jednorazowym zakupie.

aktualizacji, 1 TB przestrzeni dyskowej
OneDrive oraz inne narzędzia, które pomagają
w prowadzeniu i rozwijaniu firmy.
Klasyczne wersje aplikacji Office i e-mail
zainstalowane na jednym komputerze
PC lub Mac przy jednorazowym zakupie.

Wybierz Office odpowiedni dla Twojej firmy
Produkt Office

Office 365
Business
Premium

Office Home
& Business 2019

Osoby
Urządzenia

1 osoba
Działa w systemach Windows, Mac,
iOS i Android
◼

1 urządzenie
Działa w systemach Windows, Mac

Word

◼

Excel

◼

◼

PowerPoint

◼

◼

OneNote

◼

◼

Outlook

◼

◼

OneDrive

1TB

Access

◼

Publisher

◼

Bookings

◼

Skype dla firm

◼
◼

Teams

Office 365 Business Premium
Usługi i aplikacje biznesowe
Zwiększ wydajność swojej firmy dzięki niezbędnym narzędziom Office z możliwością pracy w chmurze. Office
365 Business Premium umożliwia współpracę w zespołach w czasie rzeczywistym za pomocą usług i aplikacji
biznesowych przeznaczonych na wszystkie urządzenia, w tym funkcje planowania spotkań i rezerwacji.
Exchange
Poczta e-mail dla firm w znanym środowisku Outlook dostępna lokalnie lub w przeglądarce, w
tym synchronizacja kalendarza, kontaktów i notatek na wszystkich urządzeniach.
Teams
Narzędzie do zarządzania projektami, udostępniania plików członkom zespołu oraz wspólnego
tworzenia i edytowania danych projektu.
SharePoint
Zaawansowane narzędzie dla firm do udostępniania treści i zarządzania nią, dające zespołom
więcej możliwości i dostęp do danych ułatwiających współpracę w całej organizacji.

Bookings
Ulepsz zarządzanie firmą dzięki uproszczeniu procesu zarządzania spotkaniami z funkcjami
rezerwacji czasu i usług, potwierdzeń e-mailem, zaproszeniami do kalendarza i uprzejmymi
przypomnieniami.
Outlook Customer Manager
Rozwijaj relacje z klientami dzięki programowi Outlook Customer Manager.
Pakiet Office na komputerach, tabletach i telefonach
Korzystaj z pełnego, zainstalowanego środowiska pakietu Office na komputerach PC, Mac, tabletach iPad®,
tabletach z systemem Windows lub Android™ oraz większości urządzeń przenośnych. Każdy użytkownik
może zainstalować pakiet Office na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (iPad, z systemem Windows lub
Android) i 5 telefonach.
Wszystkie plany usługi Office 365 dla firm zapewniają szereg korzyści:
Niezawodność

Możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twoje usługi są dostępne przez 99,9% czasu (gwarantowane) na
podstawie umowy SLA obejmującej gwarancję finansową.
Zabezpieczenia
Nowatorskie metody zapewniania bezpieczeństwa z pięcioma warstwami zabezpieczeń i aktywnym
monitorowaniem zapewniają ochronę danych klientów.
Ochrona prywatności
Twoje dane należą do Ciebie. Chronimy je i zapewniamy poufność informacji.
Więcej informacji:
https://products.office.com/pl-pl/business/office-365-business-premium
Filmy instruktażowe i informacyjne
https://www.youtube.com/user/officevideos/featured

Office Home & Business 2019
Wszystko, co jest potrzebne do efektywnej pracy. Pakiet Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
przeznaczony jest dla rodzin i małych firm, którym zależy na korzystaniu z klasycznych aplikacji pakietu Office oraz
dostępie do poczty e-mail.
Zawiera programy Word, Excel, PowerPoint i Outlook na system Windows 10.
Jednorazowy zakup instalowany na 1 komputerze PC lub Mac do użytku w domu lub w pracy.
Zawiera wszystkie wersje językowe. Zgodność z systemami Windows 10 i macOS

Office Home & Business 2019
został tak zaprojektowany, aby ułatwić tworzenie i komunikację poprzez funkcje pozwalające zaoszczędzić czas,
nowoczesny wygląd, wbudowane narzędzia współpracy i wszechstronny program Outlook do zarządzania pocztą
elektroniczną, kalendarzami i kontaktami. Ponadto umożliwia przechowywanie dokumentów w chmurze OneDrive
i korzystanie z nich z dowolnego miejsca.

Outlook
Office 2019 Outlook zapewnia nowe inteligentne funkcje pozwalające np. zaznaczać kluczowe kontakty przez
dodanie symbolu @ przy ich nazwach w treści e-mailu i w kalendarzu, łatwo sprawdzać rezerwacje podróżne i
dostawy przesyłek; układ skrzynki pocztowej pozwala skupić uwagę na e-mailach, które są najistotniejsze.

Word
Tworzenie i udostępnianie profesjonalnie wyglądających dokumentów dzięki nowoczesnym narzędziom do edycji,
recenzji i udostępniania. Nowa zakładka Projektowanie umożliwia szybki dostęp do funkcji, a Inteligentne
wyszukiwanie odnajduje w sieci informacje na podstawie kontekstu i przedstawia je bezpośrednio w programie
Word.

Excel
Pozwoli tworzyć pełniejsze prezentacje dzięki lepszym funkcjom skalowania, nowym typom wykresów i innym
elementom zaprojektowanym z myślą o identyfikowaniu analiz, trendów i możliwości na podstawie Twoich danych.

PowerPoint
Tworzenie, współpraca i skuteczna prezentacja pomysłów dzięki nowym przejściom slajdów i ulepszonemu okienku
konfiguracji animacji. Pogrupowane komentarze do slajdów umożliwiają uwzględnienie sprzężenia zwrotnego
w prezentacjach.
Funkcja Powiększenie z podsumowaniem w PowerPoint Powiększenie z podsumowaniem przypomina stronę
początkową, na której są jednocześnie wyświetlane wszystkie fragmenty prezentacji. Gdy prezentujesz, możesz za
pomocą funkcji powiększenia przechodzić z jednego miejsca w prezentacji do drugiego w dowolnej preferowanej
kolejności. Możesz wykazać się kreatywnością, przejść do przodu lub ponownie wyświetlić fragmenty
pokazu slajdów bez przerywania przebiegu prezentacji.
Wszystko co potrzebujesz, zawsze i wszędzie. Zarejestruj się w pakiecie Office 2019 i korzystaj z chmury OneDrive, by
uzyskać dostęp do najnowszych dokumentów na dowolnym urządzeniu umożliwiającym wygodne połączenie.
Wymagania
Wymagany system operacyjny - Windows 10
Więcej informacji: https://products.office.com/pl-pl/get-started-with-office-2019

