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Microsoft 365 Aplikacje Dla Firm subskrypcja na 12 miesięcy - lic.
elektroniczna
Cena brutto

651,90 zł

Cena netto

530,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

5C9FD4CC-EDCE

Producent

Microsoft

Opis produktu
Aplikacje Microsoft 365 dla firm - (dawniej Office 365 Business)

Obejmuje tylko aplikacje!

Subskrypcja dla 5 komputerów PC lub Mac oraz 5 tabletów i 5 smartfonów jednego użytkownika.

• Uzyskaj klasyczne wersje aplikacji pakietu Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (oraz Access i Publisher tylko
na komputery PC).
• Przechowuj i udostępniaj pliki w usłudze OneDrive — masz do dyspozycji 1 TB magazynu w chmurze na użytkownika.
• Korzystaj z pełnych zainstalowanych aplikacji pakietu Office na 5 telefonach, 5 tabletach i 5 komputerach PC lub Mac na
użytkownika w ramach jednej licencji.
• Co miesiąc automatycznie aktualizuj aplikacje, uzyskując nowe funkcje i możliwości.
• Korzystaj z pomocy w dowolnym momencie dzięki całodobowej telefonicznej i internetowej pomocy technicznej od firmy
Microsoft.
Zgodna z systemami Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 i dwiema najnowszymi wersjami
systemu macOS. Zawiera wszystkie wersje językowe.

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują aplikacji pakietu Office na różnych urządzeniach oraz magazynu plików w chmurze. Brak biznesowej poczty e-mail i
usługi Microsoft Teams.
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Dostępne aplikacje pakietu Office

MicrosoftOutlook
MicrosoftWord
MicrosoftExcel
MicrosoftPowerPoint
MicrosoftPublisher (tylko komputery PC)
MicrosoftAccess (tylko komputery PC)

Dostępne usługi

MicrosoftOneDrive

Wymagania systemowe
Wymagania systemowe

Procesor

Komputery PC: Procesor 1 GHz lub szybszy o
architekturze x86 lub x64 z zestawem instrukcji
SSE2

Mac: Procesor Intel

Android: Wersja Android KitKat 4.4 lub nowsza i
procesor oparty na architekturze ARM lub procesor
Intel x86.

System operacyjny
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iOS: Nie dotyczy
Komputery PC: Windows 7 z dodatkiem Service
Pack 1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10
Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server
2008 R2 lub Windows Server 2012, procesor z
zestawem instrukcji SSE2

Mac: macOS

Android: Wersja systemu operacyjnego: KitKat
(4.4.X) lub nowszy

Pamięć

iOS: Pakiet Office dla tabletu iPad® i telefonu
iPhone® wymaga systemu iOS 10.0 lub nowszego.
Pakiet Office dla tabletu iPad Pro™ wymaga systemu
iOS 10.0 lub nowszego.
Komputery PC: 1 GB pamięci RAM (system
32-bitowy); 2 GB pamięci RAM (system 64-bitowy)

Mac: 4 GB pamięci RAM

Android: 1 GB

Ilość miejsca na dysku twardym

iOS: Nie dotyczy
Komputery PC: 3 GB dostępnego miejsca na dysku

Mac: 6 GB na dysku twardym w formacie HFS+

Android: Nie dotyczy

Wyświetlacz

iOS: Nie dotyczy
Komputery PC: Rozdzielczość 1024 x 768

Mac: Rozdzielczość 1280 x 800

Android: Nie dotyczy

Dodatkowe wymagania
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iOS: Nie dotyczy
Aby można było używać którejkolwiek funkcji
wielodotyku, potrzebne jest urządzenie obsługujące
dotyk. Jednak wszystkie funkcje i narzędzia zawsze
można obsługiwać za pomocą klawiatury, myszy i
innych standardowych lub zapewniających
ułatwienia dostępu urządzeń wprowadzania danych.
Nowe funkcje dotykowe są zoptymalizowane dla
systemu Windows 8 lub nowszego.

Funkcje i narzędzia graficzne w produktach mogą
się różnić w zależności od konfiguracji systemu.
Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowego bądź
zaawansowanego sprzętu lub łączności z serwerami.
Funkcje internetowe wymagają połączenia z
Internetem.
Wymagane jest konto Microsoft.
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