Office 365 Personal
Office 365 Personal to roczna subskrypcja dla 1 użytkownika, usługa działa w systemach Windows,
Mac, iOS i Android. W ramach subskrypcji otrzymujesz swoje ulubione aplikacje Office w wersji
premium, a także aż 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive do przechowywania swoich
plików.

Co otrzymujesz:



APLIKACJE: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dostęp do dodatkowych funkcji aplikacji
OneNote
USŁUGI: 1 TB przestrzeni dyskowej w chmurze OneDrive; wersje premium aplikacji, 60 minut
rozmów przez Skype

Aplikacje premium Office 365 Personal
Dobre właśnie stało się lepsze dzięki nowym funkcjom Office zaprojektowanym, aby
zmaksymalizować Twoją kreatywność.
Tworzenie budżetów w programie Excel
Łatwe śledzenie finansów przy użyciu szablonów w programie Excel, które pomogą Ci profesjonalnie
zarządzać swoimi pieniędzmi. Dzięki starannie zaprojektowanym formułom i kategoriom śledzenie
przychodów, wydatków i oszczędności jest dużo łatwiejsze.

Poprawki odręczne w programie Word
Za pomocą pióra możesz w intuicyjny sposób edytować dokumenty bezpośrednio w programie
Word. Przekreślaj słowa, aby je usuwać, zakreślaj tekst, aby zaznaczyć, i automatycznie przyciągaj
kolor zakreślacza do tekstu. Szybko edytuj dokumenty za pomocą cyfrowego pióra*
*Wymagane są tablet lub komputer obsługiwane dotykowo. Pióro może być sprzedawane osobno.

Poprawki odręczne w programie PowerPoint
Weź do ręki cyfrowe pióro* i zapisuj pomysły na laptopie lub komputerze, a następnie łatwo
zaznaczaj, edytuj i konwertuj na prawdziwy tekst i wykresy. Odręczny tekst i naszkicowane kształty
są bez problemu zamieniane na wyrównane wyrazy i figury.
*Wymagane są tablet lub komputer obsługiwane dotykowo. Pióro może być sprzedawane osobno.

W usłudze Office 365 Personal:
Stwórz coś wyjątkowego
Korzystaj z wersji premium ulubionych aplikacji Office, w tym Word, Excel, PowerPoint, OneNote i
Outlook do tworzenia, współpracy, edytowania i udostępniania plików wszystkim i wszędzie w czasie
rzeczywistym.

Uzyskaj dostęp z każdego miejsca
Mając do dyspozycji 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive, możesz bezpiecznie zapisywać, edytować
i udostępniać pliki ze wszystkich urządzeń i z dowolnego miejsca.

Zorganizuj całe swoje życie
Zachowaj porządek i korzystaj z najnowszych wersji Office z wbudowanymi funkcjami analizy,
zabezpieczeń i poprawy wydajności, w tym 1 TB przestrzeni dyskowej OneDrive, które pozwolą Ci
osiągnąć więcej.

Chroń swoje cyfrowe zasoby
Chroń swoje cyfrowe zasoby dzięki funkcji wykrywania oprogramowania ransomware w usłudze
OneDrive i zaawansowanym funkcjom ochrony przeciw wirusom i próbom wyłudzenia danych w
witrynie Outlook.com.

Informacje techniczne




Ilość osób: 1
Ilość urządzeń: do 5 jednocześnie zalogowanych urządzeń
Systemy operacyjne: Windows 7 lub nowszy oraz MacOS, Android i iOS dla urządzeń
mobilnych

Aby aktywować lub odnowić:




Przejdź na stronę office.com/setupkey
Wprowadź otrzymany klucz produkty
Postępuj zgodnie z instrukcją

