Oprogramowanie graficzne, biurowe i antywirusowe dla Edukacji 2018.
Witam Serdecznie,
Zapraszam do zapoznania się z najnowszymi informacjami o produktach Adobe, Corel , Microsoft i ESET. Dla
polskiego sektora Edukacyjnego, specjalny upust cenowy. Na szczególną uwagę zasługują wersje nowych programów
do rysowania grafiki 3D oraz pakiety Office 2019.
Microsoft

1. SketchUp Pro 2018 PL

Cena netto zł

305 zł

SketchUp to intuicyjny program do modelowania 3D.
Przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. W tworzeniu projektów za
pomocą SketchUp, ograniczać Cię będzie wyłącznie Twoja wyobraźnia, bo SketchUp nie stawia
praktycznie żadnych ograniczeń swoim użytkownikom, a dodatkowo praca z nim jest zajęciem
niezwykle prostym, szybkim i przyjemnym.
Kompatybilny z 3ds Max, AutoCAD, COLLADA, XSI.
To najbardziej prosty i intuicyjny program do rysowania i modelowania 3D.

2. V-Ray 3 dla SketchUp.

5 STANOWISK rok
Każda dodatkowa
licencja 61 zł

325 zł szt rok

Program do renderowania
V-Ray dla SketchUp daje użytkownikom jedno z najskuteczniejszych narzędzi do renderowania, które
umożliwia wizualizację modeli z najwyższą jakością i realizmem. V-Ray działa w obrębie SketchUp,
pozwalając na uwzględnianie renderowania w bieżącym cyklu pracy. Efektywny wielowątkowy silnik – VRay został specjalnie zoptymalizowany do śledzenia promieni, pozwalając użytkownikom na kompleksowe
cieniowanie, tworzenie cieni obszaru oraz efektów kamery i globalnego oświetlenia z niespotykaną
szybkością i dokładnością.

3. Rhino 6 LAB KIT - 30 stanowisk PL
Rhinoceros to w pełni samodzielny, całkowicie trójwymiarowy system z rodziny CAD/CAM/CAE
oraz jedna z najsilniejszych na rynku platform programowych przeznaczonych celom
projektowania, stylizacji, modelowania bryłowego i wizualizacji.
Wystarczy zacząć od rysunku, fotografii, modelu fizycznego lub tylko pomysłu - Rhino dostarczy
narzędzi dla precyzyjnego wykonania projektu. Rhino potrafi tworzyć, edytować, analizować,
renderować, animować i przetwarzać krzywe, powierzchnie i bryły.
Opis funkcji Rhino:
https://rhinoceros.com.pl/kategoria/1932/produkt/7989/rhino_6

4289 zł
30 STANOWISK
Licencja wieczysta

Pakiety biurowe Office 2019 dla administracji i pracowni - licencje wieczyste.
Microsoft

1. MS Office 2019 Standard PL Pełna Wersja wieczysta
Najnowsza wieczysta wersja na pełen , nowy program biurowy Microsoft.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer.
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint.
Do wyboru dowolna wersja programu biurowego. Najnowszy Office 2019 lub
Office 2016,2013. Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić
licencje uzupełniające w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.
Oprogramowanie do pobrania z Internetu na podstawie otrzymanej licencji

Cena netto zł

289 zł szt

Microsoft

Cena netto zł

2, Microsoft Windows Professional 10, 8 i 7 PRO PL UPGRED
OPEN

299 zł szt upgr !

Uaktualnienie do dowolnej wersji systemu operacyjnego Windows 10, 8, 7 PRO, 32 i 64 bity PL.
Należy posiadać dowolny wcześniejszy legalny system operacyjny MS Windows (np. 2000 czy XP,
Vista) – nie musi on być zainstalowany na komputerze.
Licencja zapewnia dostęp do wszystkich wersji MS Windows wspieranych przez Microsoft.
Oprogramowanie może być instalowane zarówno na czystym dysku komputera jak również jako
typowy upgrade.
Użytkownik sam wybiera potrzebną wersję systemu operacyjnego i może ją zmienić w ramach potrzeb.
Jest to wygodne, tanie, wieczyste rozwiązanie na posiadanie legalnego oprogramowania Windows z
pełną swobodą instalacji dowolnej wersji ! Oprogramowanie do pobrania z Internetu na podstawie
otrzymanej licencji. Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić
licencje uzupełniające w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.

3. MS Office 2019 Proffesional Plus PLPełna Wersja wieczysta

Licencja na do wolny
system operacyjny
7, 8 , 10 Pro !

369 zł szt

Najnowsza wieczysta wersja na pełen , nowy program biurowy Microsoft.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer.
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Access, Publisher
Do wyboru dowolna wersja programu biurowego. Najnowszy Office 2019 lub
Office 2016,2013. Min zakup 5 szt lic. Jeżeli jest potrzebna mniejsza ilość programów można dokupić
licencje uzupełniające w cenie 10 zł szt pozwalające uzyskać poziom 5 szt potrzebnych do realizacji zam.
Oprogramowanie do pobrania z Internetu na podstawie otrzymanej licencji.
WERSJA NA ROK 129 zł netto szt.

419 zł – BOX !

4. Microsoft Windows 10, 8 i 7 PL - Pełna Wersja

(Win 10 32 bit/64bit)
Home Pełna wersja BOX

Pełen system operacyjny , zawiera nośnik instalacyjny.

MS Windows 10 Professional
32bit lub 64bit PL Oem
MS Windows 10 Home Premium 32bit lub 64bit PL Oem

cena 499 pln netto
cena 369 pln netto

699 zł szt

5, MS Windows Server 2019 Essentials PL Pełna wersja
wieczysta – zawiera w sobie licencje dostępowe CAL !
System Windows Server 2019 Essentials to elastyczne, niedrogie i łatwe w użyciu rozwiązanie
serwerowe zaprojektowane i dostosowane cenowo dla sieci posiadających do 25
użytkowników i 50 urządzeń ! PEŁNA Funkcjonalność i niskie koszty.

6, MS Windows Serwer Standard 2019 PL , 16 rdzeni procesora
Pełna wersja wieczysta
Najnowsza wieczysta wersja na pełen , nowy system operacyjny Microsoft.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer.
Do wyboru dowolna wersja , najnowsza 2019 lub 2016 R2 lub 2008R2 PL.

8a, MS Windows Serwer Standard 2019, 2016 CAL
licencja dostępowa CAL na komputer lub użytkownika

1199 zł szt

42 zł szt

Pakiety antywirusowe - bezpieczeństwo administracji i pracowni, ochrona uczniów.

Microsoft

1.ESET NOD32 Endpoint Antivirus Client – Nr 1 w Polsce !
Rewelacyjny program antywirusowy i antyspayware. Najmniej obciążający
antywirus na rynku, wykazujący się perfekcyjną skutecznością w ochronie
komputerów i serwerów. W cenie zawarta konsola administracyjna, doskonała ochrona
proaktywna – rozpoznawanie i unieszkodliwianie nowych nieznanych szkodliwych
wirusów i programów szpiegujących. Zwycięzca wielu rankingów.

1a.ESET Endpoint Security Business Edition Client
Eset Endpoint Security jest rozbudowaną wersją NOD 32, bogatszą o zaporę sieciową
firewall
+ profesjonalny moduł do kontroli rodzicielskiej.

Cena netto zł

NOD 219 zł
Za komplet 5 lic

NOD 275 zł
Za komplet 5 lic w tym ochrona
serwera

Wersja Suite zapewnia ochronę stacji roboczych oraz dodatkowo zabezpieczenie
serwerów
Liczba Kom
ESET Endpoint Antivirus NOD32
ESET Endpoint Security
komputeró Client – stacje robocze Suite (z serwerami)
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2, Bitdefender GravityZone Business Security 100 licencji lub 50 szt.
·
·
·

ESET Endpoint Security 450
Za komplet 10 lic

399 zł rok 100 szt, 299 - 50 szt

Nowoczesny antywirus dla szkół, pozytywna opinia w rankingach niezależnych
testów
Mocna, scentralizowana konsola dostępna przez www dla płynnego zarządzania
bezpieczeństwem.
Najlepsze korporacyjne zabezpieczenie antywirusowe bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

3. AVAST Business AntiVirus Edition PL

479 zł – rok
komplet 30 lic

AVAST Business AntiVirus wersja najnowsza 2018 PL.
30 stanowisk, 1 rok.
Zawiera Antywirus, Firewall, ochrone poczty, kontrole Wi-Fii, kontrole stron.
Ochronę przed śledzeniem, weryfikacja stron i anti-spam.
Opis funkcji. http://system.dystronet.pl/static/pl-desc/avast-bus.pdf

4.G-DATA PAKIET SZKOŁA MIX PLUS 2018 – kompletna
ochrona stacji roboczych i serwerów,

399 zł rok
Za komplet do 50 PC
639 zł dwa lata

Licencje MIX na stacje robocze i serwery. Zawiera w cenie konsole administracyjną
do zarządzania programami w sieci, roczne uaktualnienia i pomocą techniczną.
Najnowsza nowa roczna licencja na program antywirusowy Zawiera dodatkowo: Firewall
(ochrona przed hakerami) Moduł kontroli rodzicielskiej, antyspam. Posiada moduł
sieciowy i ochronę serwerów.

5.F-Secure Internet Security - ochrona do 40 komputerów
Program szybki i skuteczny oraz tani !
Pakiet zawiera antywirus, firewall, antyspam, , monitor rejestru.
internetowymi oraz kontrolowaniu dostępu dzieci do nieodpowiednich treści.

5a. F-Secure Internet Security - ochrona do 40 komputerów + serwer

599 zł rok
Za komplet do 100 PC
959 zł dwa lata

299 zł
Pakiet na 40 komputerów !

369 zł
40 komputerów+ serwer !

Pakiet zawiera antywirus, firewall, antyspam, , monitor rejestru + ochronę serwera

6 G-DATA INTERNET SECURITY 2018 SZKOŁA 100 PC
Najnowsza wersja skutecznego programu antywirusowego dla 100 komputerów
szkolnych. Zawiera : Firewall (ochrona przed hakerami) Moduł kontroli rodzicielskiej,
antyspam.
G Data Internet Security 2018 gwarantuje skuteczną i stabilną ochronę przed wirusami,
trojanami, hakerami, spamem i innymi zagrożeniami z Internetu dzięki zastosowaniu
najnowszych technologii. Zintegrowana kontrola rodzicielska chroni dzieci przed
otwieraniem niepożądanych stron.

319 zł – rok
komplet 100 lic
511zł – 2 lata , 639 zł – 3 lata

6 G-DATA Antivirus 2018 SZKOŁA na 100 komputerów !
Lub 299 zł - 100 szt !

7. AVG AntiVirus Business Edition 2018 PL
AVG AntiVirus Business Edition to prosta w obsłudze, wielokrotnie nagradzana ochrona
antywirusowa, która chroni wszystkie dane. Posiada 155 mln użytkowników !
Najnowsza wersja skutecznego programu antywirusowego.
Ochrona przed wirusami i złośliwymi szpiegującymi programami. Skanowanie wiadomości .
Zapora ogniowa chronić przed włamaniami do komputera.
Dodatkowa ochrona komputerów przenośnych (Firewall, Wi-Fi guard).

Ochrona serwera plików MS Winows 2003+ nowsze systemy serwerowe.
Ochrona serwera poczty MS Exchange
Zarządzanie sieciowe za pomocą konsoli zdalnej administracji
Wersja Próbna http://www.avg.com/pl-pl/download.prd-triavb

699 zł – 100
stanowisk !
8. BENIAMIN – aktywna kontrola Internetu

BENIAMIN 19 zł !
cena za stanowisko
komputerowe na rok

Beniamin jest programem zapewniającym bezpieczny dostęp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostęp do
stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osobę nadzorującą komputer oraz ogranicza dostęp do
wybranych funkcjonalności (np. komunikatory, listy dyskusyjne, ściąganie plików z sieci, poczta e-mail,
zarządzanie dostępem do serwisów video i społecznościowych).
Jeżeli program (na podstawie zdefiniowanych reguł) uzna, że strona nie powinna być pokazana, wówczas
dostęp do takiej strony zostaje zablokowany. Min zakup 5 szt.

Wersja demonstracyjna do pobrania

9.KASPERSKY ENDPOINT SECURITY 100 PC
( w cenie zawarta także wersja Kaspersky Work Space Security 100-Workstation)
Licencja zapewnia swobodę instalacji, dostępna wersja Workstation i Endpoint do wyboru na 100
komputerów. Program pracuje pod kontrolą Windows, Mac, Linux.

479 zł
Za komplet 100 nowych
stanowisk szkolnych

+ DODANA GRATIS OCHRONA SERWERÓW !

10,KASPERSKY ENDPOINT FOR SERWER 100 SRV
( w cenie zawarta także wersja Kaspersky Anti-Virus for File Server)
Licencja zapewnia swobodę instalacji, dostępna wersja File Serwer i Endpoint. Ochrona serwera
plików.

369 zł – kont.

Odnowienie 100 stanowisk !
ODNOWIENIA , KONTYNUACJE, WYCENY licencji – kontakt licencje@corsoft.pl

PAKIETY GRAFICZNE COREL i ADOBE
Adobe® Creative Cloud™for teams – jeszcze więcej niz Master !
ZESTAW ZAWIERA WSZYSTKIE PROGRAMY ADOBE na rok
Oprogramowanie zawiera wszystkie dostępne wersje językowe, w tym polską.

Oprogramowanie pozwala na instalacje w tradycyjny sposób - pełnej wersji na komputerze na
dysku twardym.

Komplet 25 stanowisk !
wszystkich aplikacji
Adobe 12 msc.
2999 zł netto

Do pracy nie jest wymagane połączenie z Internetem, wersja instaluję się na komputerze.
Połączenie Internetowe wymagane jest do pobrania oprogramowania z Internetu.
Pakiet zawiera poniższe aplikacje (skład pakietu w trakcie trwania subskrypcji może ulec
zmianie. W cenie zawarte są darmowe upgredy do wersji najnowszych.

Aplikacje komputerowe wchodzące w skład Adobe® Creative Cloud – Pakiet CC zawiera
wszystkie poniższe programy.
749 zł

Adobe Photoshop CC

Adobe Lightroom

749 zł

Adobe Illustrator CC

Adobe InDesign CC

749 zł

Adobe Premiere Pro CC

Adobe After Effects CC

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Muse CC

Adobe Flash Professional CC

Adobe Acrobat DC Pro

Adobe Audition CC

Adobe Bridge CC

Adobe Edge Animate CC

Adobe Edge Code CC

Adobe Edge Inspect CC

Adobe Edge Reflow CC

Adobe Fireworks CS6

Adobe Flash Builder Premium

Adobe InCopy CC

Adobe Prelude CC

Adobe Scout CC

Adobe SpeedGrade CC

Adobe Prelude Live Logger CC

Adobe Gaming SDK

Aplikacje dla urządzeń przenośnych Adobe® Creative Cloud
Adobe Brush CC

Adobe Shape CC

Adobe Color CC

Adobe Illustrator Draw

Adobe Premiere Clip

Adobe Illustrator Line

Adobe Photoshop Mix

Adobe Photoshop Sketch

Adobe Lightroom mobile

Behance

Adobe Voice

Pozostałe narzędzia i usługi Adobe® Creative Cloud
Lightroom

Bibloteki Creative Cloud

Adobe Creative Cloud Files

ProSite

Adobe Typekit

Behance

Adobe Story CC Plus

Adobe PhoneGap Build CC

Adobe Digital Publishing Suite

COREL – wersja wieczysta.

CorelDRAW Graphics Suite 2018 PL - Pełen pakiet
Wieczysta licencja na najnowszy, pełny pakiet ,profesjonalnego programu graficznego.
Oprogramowanie do grafiki wektorowej, projektowania graficznego i tworzenia
ilustracji.

469 zł

1 stanowisko

1599 zł
16 STANOWISK !

Pakiet CorelDRAW® Graphics Suite 2017 jako oprogramowanie do tworzenia grafiki
wektorowej, składu stron, edycji zdjęć i trasowania doskonale nadaje się zarówno dla
zawodowych projektantów, jak i początkujących użytkowników pracujących nad
wszelkiego rodzaju projektami graficznymi. Precyzyjne narzędzia projektowe, wiodąca w
branży zgodność z różnymi formatami plików graficznych oraz wysokiej jakości pomoc
kontekstowa pozwalają przekształcać twórcze pomysły w profesjonalne prace.

ADOBE – wersje wieczyste.

Cena netto
w zł/szt.

279 zł netto szt !
1,ADOBE Photoshop Elements 2019 PL Win - Fotografia
Podstawowa wersja programu do obróbki fotografii cyfrowej.
Wersja wieczysta, najnowsza licencja imienna wygenerowana dla odbiorcy
Program do pobrania bezpłatnie na podstawie licencji.
Oprogramowanie można przenosić i nie ma opłat abonamentowych.

2.ADOBE Premiere Elements 2019 PL WIN – Montaż Filmów

279 zł netto szt !

Podstawowa wersja programu do montażu i obróbki materiału Video.
Wersja wieczysta, najnowsza licencja imienna wygenerowana dla odbiorcy
Program do pobrania bezpłatnie na podstawie licencji.
Oprogramowanie można przenosić i nie ma opłat abonamentowych.

3,ADOBE Photoshop Elements 2019 + Premiere Elements PL

489 zł netto szt

Pakiet obejmujący dwa programy - do montażu i obróbki materiału Video +
do obróbki fotografii cyfrowej.

Oprogramowanie projektowe CAD i VIDEO.
Microsoft

Cena netto zł

1. CorelDRAW Technical Suite 2017 PL - Polska Wersja.
Pakiet CorelDRAW Technical Suite 2017 to kompletne rozwiązanie do profesjonalnego opracowywania
dokumentacji technicznej, zawierające specjalne narzędzia do tworzenia ilustracji, obsługujące wiele
formatów plików, a także umożliwiające przygotowywanie projektów do druku, publikacji w Internecie i na
urządzeniach mobilnych. Rozmaite techniczne zasoby projektowe z różnych lokalizacji i źródeł (w tym
projekty 3D) oraz opcjonalny dodatek do formatów montażowych 3D CAD* umożliwiają szybkie tworzenie
projektów. Wymianę plików ze współpracownikami i klientami ułatwiają opcje eksportu plików do ponad 100
formatów, między innymi: WebCGM, .SVG, .DWG, 3D PDF, .EPS oraz TIFF.

1599 zł
16 STANOWISK !

Wersja do pobrania i szczegółowy opis funkcji.
https://www.coreldraw.com/pl/product/technical-suite/?topNav=pl

2. Corel CAD 2018 PL - Polska Wersja.

199 zł szt

Atrakcyjne cenowo rozwiązanie CAD zapewniające profesjonalne rezultaty
Precyzja zaawansowanych narzędzi do szkicowania 2D i projektowania 3D dostępnych w programie
CorelCAD™ 2018 daje użytkownikowi duże możliwości rozwoju w dziedzinie komunikacji wizualnej. Jest to
inteligentne, przystępne cenowo rozwiązanie do wykonywania szczegółowych rysunków wykorzystywanych
w projektach technicznych. Dzięki natywnej obsłudze plików DWG i optymalizacji obsługi systemów
Windows i macOS można na wybranej platformie cieszyć się zwiększoną wydajnością oprogramowania do
projektowania wspomaganego komputerowo. Program CorelCAD 2018 zapewnia elastyczne opcje
rozszerzeń zarówno dla nowych użytkowników, jak i dotychczasowych klientów.
Wersja do pobrania i szczegółowy opis funkcji.
https://www.coreldraw.com/pl/product/corel-cad/

3. Corel Paint Shop Pro Photo 2018 Eng - FOTOGRAFIA
pakiet na 16 komputerów.

699 zł
16 STANOWISK !

Profesjonalny program do obróbki fotografii cyfrowej, edycji zdjęć w rewelacyjnej cenie!
Program Corel PSP 2018 to doskonały wybór dla wszystkich entuzjastów fotografii cyfrowej
Zawiera narzędzia zarówno do automatycznej, jak i zaawansowanej edycji zdjęć.
Wbudowane Centrum edukacyjne umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy!
Wyróżnia go łatwość obsługi i rewelacyjne efekty. Program dostarcza szereg przydatnych narzędzi
umożliwiających zaawansowaną edycję grafiki rastorowej - wśród których wymienić należy mechanizm
warstw, obiektów, konwersji kolorów, rozbudowanych operacji na palecie kolorów, a także tzw. Express
Lab, znacznie usprawniający prosty retusz dużej ilości fotografii. PaintShop Photo Pro oferuje pełną
obsługę formatów RAW, w tym także najnowszych Camera RAW, a także funkcje umożliwiające pracę z
materiałami wideo HD, tworzenie zintegrowanych projektów - np. książek fotograficznych, pokazów slajdów
fotografii HD, kart itp. oraz łatwego przetwarzania wsadowego i Smart Carver, służącą do prostego
usuwania wybranych obiektów z fotografii bez pogorszenia jej jakości.

lub 199 zł netto szt

4.Corel VideoStudio PRO 2018 Pro Eng - FILMY !

1099 zł
16 STANOWISK ! lub
199 zł netto szt

Profesjonalny program do montażu video i produkcji filmów w rewelacyjnej cenie !
Pakiet na 16 stanowisk do montażu video w rewelacyjnej cenie.
Popularny program tworzenia i edycji filmów. Pozwala szybko określić typowe parametry techniczne
projektu: wymiary filmu, format (m.in. 16:9), jego jakość(liczbę klatek na sekundę i kompresję),
próbkowanie dźwięku itp. Umożliwia wykorzystanie różnych efektów przejścia, filtrów, nałożenie
napisów, dołączenie podkładu muzycznego oraz zrenderowanie gotowego filmu.

5.Pinnacle Studio 21 ULTIMATE pakiet 16 stanowiskowy Polska wersja !
Corel Pinnacle Studio 21 Ultimate to nowoczesny, szybki i łatwy w obsłudze program do
edycji wideo.
Umożliwia tworzenie niesamowitych filmów w formacie HD, lub projekcji stereoskopowego 3D w
warunkach domowych. Zapewnia zaawansowane funkcje, które pozwalają organizować i
edytować zaimportowane pliki Video.

1799 zł
16 STANOWISK !
Najbogatsza wersja
pakietu – UTIMATE 21

Wśród najnowszych rozwiązań Pinnacle przełomowa okazuje się możliwość edytowania i
montażu jednoczesnych nagrań z maksymalnie 6 kamer, która nadaje filmowi dynamiki i pozwala
przedstawić opowiadaną historię z wielu punktów widzenia. Automatyczna synchronizacja audio
umożliwia doskonałe dopasowanie klipów wraz z odpowiadającymi im dźwiękami.
Ścieżka dźwiękowa to zresztą niezbędny w profesjonalnych produkcjach element filmu, który
musi być równie perfekcyjny jak obraz. Nowe narzędzie wyciszania dźwięków tła pozwala
zrównoważyć głośność dialogów i odgłosów w tle oraz wyeliminować niepożądane zagłuszanie
rozmów czy narracji.

Pracownia komputerowa.
Nazwa

1.NetSupport School 12,5 PL zarządzanie pracownią komputerową.

Cena netto zł

84 zł – sztuka

NetSupport School jest najlepszym rozwiązaniem do wspomagania nauczania w
skomputeryzowanej klasie, zapewniającym nauczycielowi możliwość nauczania, nadzorowania
oraz współpracy z uczniami – wieczysta licencja. Przydatne Funkcje

Podgląd ekranów uczniów , kontrola nad komputerami uczniów, zapauzowanie
komputera oraz monitora, współdzielenie komputera, prezentacje z urządzenia
nauczyciela lub ucznia.
Zawiera min: wspólną przeglądarkę Internetu, wirtualną tablice,
monitorowanie i kontrole (komunikatorów, Internetu, drukarek, klawiatur, komputera
monitora) moduł egzaminacyjny,
+ wsparcie techniczne i darmowe uaktualnienia przez rok !
+ NetSupport DNA Eng dla pakietu 25 stanowiskowego - zaawansowany audyt
sprzętu i programów, kontrola i raporty sieci oraz stacji roboczych, Bezpieczeństwo
danych, dystrybucja paczek z oprogramowaniem, Kontrola USB i zarządzanie energią.

2.ABBYY FineReader 14 STD PL – edycja PDF, skanowanie.

419 zł – szt

ABBYY FineReader 14 to inteligentne oprogramowanie OCR, pozwalające
przekształcać zeskanowane dokumenty, pliki PDF i zdjęcia z aparatu cyfrowego do
postaci umożliwiającej edycję i przeszukiwanie, m.in. na pliki aplikacji Microsoft® Word,
Excel® i przeszukiwalne pliki PDF.

3, Hard Disk Manager 15 PL – 50 stanowisk !
Niezawodny i uznany od wielu lat program narzędziowy, zapewnia:

ü Zapis obrazu całego komputera PC (łącznie z systemem operacyjnym), aplikacji,
ü
ü

ustawień i wszystkich danych za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do tworzenia kopii
zapasowych
Nieprzerwaną pracę podczas tworzenia kopii zapasowych (użycie HotProcessing i VSS)
Przywracanie w ciągu kilku minut zawartości całych dysków twardych.
Rozpoczęcie procesu przywracania przy rozruchu komputera - nawet jeśli system
operacyjny zawiódł i nie jest zdolny do ponownego uruchomienia

449 zł - 50 szt !

ü Łatwe partycjonowanie dysków twardych i utrzymywanie ich optymalnego rozmiaru
ü Utrzymywanie systemu w idealnej kondycji - tak, jakby był zainstalowany po raz pierwszy
ü Zarządzanie wieloma systemami operacyjnymi zainstalowanymi na tym samym dysku
twardym

ü Łatwe przemieszczanie danych i informacji systemowych pomiędzy dyskami i partycjami
ü Łatwe klonowanie istniejącego dysku twardego lub partycji na nowy dysk twardy lub
partycję

ü Rozszerzanie możliwości magazynowania danych dzięki podłączaniu dodatkowych
dysków twardych

ü Zachowanie poufności usuniętych danych dzięki zastosowaniu narzędzia do
czyszczenia dysku (moduł Disk Wiper)

Oprogramowanie Hard Disk Manager 15 oferuje szereg bardzo ważnych funkcjonalności, które w
znaczący sposób pomagają podnieść bezpieczeństwo przechowywanych danych, konserwować i
zarządzać komputerami znajdującymi się w pracowniach komputerowych, sekretariacie i
administarcji. Łatwe w obsłudze kreatory w dogodny i szybki sposób pomogą przeprowadzić
operacje takie, jak partycjonowanie, tworzenie kopii zapasowych, ich przywracanie, wymazywanie
danych czy migracje na inny sprzęt. Dla zaawansowanych użytkowników dostępnych jest szereg
narzędzi, zapewniających jeszcze szersze możliwości zarządzania przestrzenią dyskową i
optymalizacji. Licencja nie jest ograniczona czasowo, zatem jest ona jednorazową inwestycją .

Wieczysta wersja PL bez
opłat abonamentowych !

Sposób realizacji zamówień i kontakt:
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT. Okres realizacji zamówienia wynosi ok. 2-4
dni roboczych.
Oferta ważna do wyczerpania puli licencyjnej. Płatność przelewem po otrzymaniu
oprogramowania.
Pytania oraz zamówienia można składać w Centrum Licencji Corsoft, bezpośrednio
mailem licencje@corsoft.pl , telefonicznie pod nr. (022) 769 76 15, 0510 037 762 oraz
na stronie internetowej.
Serdecznie zapraszam do kontaktu w kwestii każdego oprogramowania, z
przyjemnością odpowiem na pytania !
Corsoft Licencje
Specjalista ds.oprogramowania
Andrzej Korzeniewski

ul.Trzykrotki 6
04-727 Warszawa
Nip.952-176-05-11, Regon 141347243
tel/fax 022 7697615 mob.0510 037 762

corsoft@corsoft.pl www.corsoft.pl

