
NAZWA PRODUKTU 

Microsoft Office 2021 Home & Business 

 

OPIS 

Microsoft Office Home & Business 2021 to dobrze znane narzędzia zwiększające 
produktywność, które udoskonaliliśmy, aby jeszcze lepiej pomagać Ci organizować pracę, 
tworzyć treści i współpracować. 
Osiągaj swoje cele dzięki klasycznym aplikacjom Microsoft Office, udoskonalonym aby 
zwiększyć Twoją wydajność. 

Organizuj i monitoruj swoją pracę bez wysiłku 
Udoskonalone narzędzia takie jak XLOOKUP, Nadrabianie Zaległości czy Dynamiczne Tablice 
zostały stworzone, aby ułatwić Ci organizację pracy i śledzenie postępów. 
Twórz arkusze z potężnymi formułami jeszcze szybciej. Zarządzaj swoimi wiadomościami, 
spotkaniami, zadaniami czy kontaktami – wszystko z poziomu jednej aplikacji. 

Analizuj i Twórz jak Profesjonaliści 
Przenieś prezentacje i dokumenty na wyższy poziom z funkcją Odtwarzania Pisma Odręcznego, 
nowoczesnym elementom graficznym z Biblioteki Zawartości, oraz udoskonalonym funkcjom 
wyszukiwania i nawigacji, które pomogą Ci szybciej i bardziej intuicyjnie budować arkusze z 
potężnymi formułami. Z funkcją AutoZapisu już nigdy nie stracisz niezapisanej pracy. 

Współpracuj skuteczniej 
Z @wzmiankami* (sprawdź warunki) i funkcją Współpracy w Czasie Rzeczywistym* (sprawdź 
warunki) udostępnianie plików nigdy nie było prostsze. Na bieżąco widzisz zmiany dokonane 
przez innych, otrzymujesz powiadomienia, gdy współpracownicy edytują Twój dokument, czy też 
oznaczą Cię w komentarzu. Dodatkowo, otrzymujesz darmową wersję Microsoft Teams** 
(sprawdź warunki) – wszechstronnej aplikacji do nawiązywania i odbierania połączeń, wysyłania 
błyskawicznych wiadomości (funkcja czatu) czy planowania (dostępna oddzielnie). 

Prowadzenie firmy właśnie stało się prostsze 
Nowy Office Home & Business 2021 jest gotowy, aby pomóc w rozwoju Twojego biznesu. 

* Jednorazowy zakup dla 1 użytkownika 
* Zainstaluj na jednym urządzeniu, PC lub Mac 
* Klasyczne aplikacje pakietu Office: Word, Excel, PowerPoint oraz Outlook 
------------------------------ 
* Aby skorzystać z tych funkcji pliki powinny być zapisane na OneDrive. @wzmianki będą 
dostępne w późniejszym terminie. Funkcja Współpracy w Czasie Rzeczywistym w aplikacji 
Microsoft Word będzie dostępna w późniejszym terminie. Sprawdź szczegóły: Lifecycle FAQ: 
Modern Policy 
** Darmowa wersja Microsoft Teams jest również dostępna oddzielnie. 

© 2021 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. 

 

INSTRUKCJA 

1. Wejdź na stronę office.com/setup 



2. Zaloguj się swoim kontem Microsoft. Jeśli go nie posiadasz na tym etapie możesz je utworzyć. 
3. Wpisz swój klucz produktu. 
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby dokończyć proces. 

Klucza produktu nie można wymienić – trzymaj go w bezpiecznym miejscu. 

 

WIĘCEJ 

Dowiedz się więcej na stronie office.com/information 

 

WARUNKI 

Użytkownik musi zaakceptować Postanowienia licencyjne (microsoft.com/useterms). 
Wymagana aktywacja. Naruszonego lub aktywowanego klucza produktu nie można wymienić 
ani nie można uzyskać zwrotu kosztów jego zakupu z wyjątkiem przypadków wymaganych 
odpowiednimi przepisami. Brak daty wygaśnięcia. 


