Licencje Corel i MS Office dla Firm 2017.
Witam Serdecznie,
Zapraszam do zapoznania się z informacjami o produktach Office i COREL w promocyjnej wersji dla nowych licencji i
odnowień, oferta ważna do 30 stycznia 2017 roku.

LICENCJONOWANIE ROCZNE Microsoft dla Firm
1, MS Office 365 Business PL - 5 PC !

Cena netto

399 zł netto pakiet.

Instalacja do 5 PC lub Mac dla użytkownika.
Pełny pakiet Office na komputer PC/Mac z aplikacjami na tablety i telefony

1 TB na przechowywanie i udostępnianie plików
Pełny, zainstalowany pakiet Office na komputerze PC/Mac
Aplikacje pakietu Office na tablety i telefony (Bez poczty e-mail w chmurze)
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, Access, OneDrive dla firm.

2, MS Office 365 Business Premium PL - 5 PC !

499 zł netto pakiet.

Instalacja do 5 PC lub Mac dla użytkownika.
Pełny pakiet Office na komputer PC/Mac z aplikacjami na tablety i telefony

Poczta e-mail ze skrzynką pocztową o rozmiarze 50 GB
1 TB na przechowywanie i udostępnianie plików
Konferencje wideo HD
Pełny, zainstalowany pakiet Office na komputerze PC/Mac
Aplikacje pakietu Office na tablety i telefony
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote, Publisher, ExchangeOnline, OneDrive dla firm.
Poczta email i kalendarze, Konferencje Online, Czat, Skype

3, MS Office 2013 Home & Business PL BOX - 1 stanowisko
Wieczysta wersja na pełen , najnowszy program biurowy Microsoft Office.
Możliwość swobodnego przenoszenia na dowolny komputer. Instalacja jednocześnie na 1 komputer.
Zawiera Excel, Word, Outlook, PowerPoint, OneNote.
Program do pobrania z Internetu na podstawie otrzymanego nr klucza produktu - zawarty w opakowaniu
programu. Nie pracuje pod Windows XP.

NOWE licencje i KONTYNUACJE licencji – kontakt licencje@corsoft.pl

849 zł netto szt

Nazwa

Cena netto zł/ szt

1.CorelDRAW Graphics Suite X8 PL Promocyjny upgrade

999 zł netto

szt !
wersja upg BOX PL

Wystarczy że posiadasz dowolną wersję pudełkową pakietu CorelDRAW Graphics Suite X3, 12, 11, 10, 9, 8,
7 lub starszego.......nawet sprzed 20 lat !
Dzięki temu możesz uzyskać wersje najnowszą w cenie upgredu !
Realizujemy projekt, który ma docenić stałych klientów COREL i Adobe i zapewnić im najkorzystniejsze
warunki dostępu do nowych wersji.
Główne aplikacje
CorelDRAW® X8 — tworzenie grafiki wektorowej i układu stron
Corel® PHOTO-PAINT® X8 — edycja zdjęć
Corel Font Manager™ X8 — zarządzanie czcionkami TrueType i OpenType
Corel® PowerTRACE® X8 — przekształcanie map bitowych na postać wektorową (element aplikacji
CorelDRAW X8)
Corel® CONNECT™ — wyszukiwanie zasobów
Corel® CAPTURE™ X8 — przechwytywanie zawartości ekranu
Corel® Website Creator™* — projektowanie witryn internetowych
Zasoby
10 000 obrazków clipart i obrazków cyfrowych
2000 zdjęć o wysokiej rozdzielczości
1000 czcionek OpenType
350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów
2000 szablonów grafik na pojazdy
Ponad 1000 wypełnień, ramek i deseni Zasoby

2.CorelDRAW Graphics Suite X8 PL Pełna Wersja BOX

1849 zł

- nowe
stanowisko

2799 zł

- 3 stan.

3.CorelDRAW Graphics Suite X8 PL BOX 3 Stanowiska !
Komercyjna, pełna wersja na 3 stanowiska komputerowe - w firmie nie przekraczającej 25 osób.

4, CorelDRAW Graphics Suite X6 Promo Special Edition BOX PL
Pełna, nowa komercyjna wersja.
Aplikacje na DVD:
Zawartość pakietu CorelDRAW Graphics Suite X6:
•CorelDRAW® X6 — intuicyjna aplikacja do tworzenia ilustracji wektorowych i układów stron
•Corel® PHOTO-PAINT™ X6 — profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć
•Corel® PowerTRACE™ X6 — narzędzie do szybkiego i dokładnego przekształcania map
bitowych w edytowalne grafiki wektorowe
•Corel® CONNECT™ — pełnoekranowa przeglądarka umożliwiająca wyszukiwanie materiałów
cyfrowych na komputerze, w sieci lokalnej, na dysku oraz w serwisach iStockPhoto® i Fotolia
•Corel CAPTURE™ X6 — narzędzie pozwalające przechwytywać zawartość ekranu komputera
jednym kliknięciem
•Corel® Website Creator™ X6 — nowe, zaawansowane oprogramowanie do samodzielnego
tworzenia witryn internetowych
Wraz pakietem użytkownik otrzymuje 10 000 wysokiej jakości obrazków cyfrowych i typu clipart,
1000 profesjonalnych zdjęć o wysokiej rozdzielczości, 1000 czcionek OpenType, w tym tak znane
czcionki jak Helvetica®, 2000 szablonów grafik na pojazdy, 350 profesjonalnie zaprojektowanych
szablonów oraz 800 ramek i deseni.

699 zł netto szt !
pełna wersja BOX PL

NOWE licencje i KONTYNUACJE licencji – kontakt licencje@corsoft.pl

Sposób realizacji zamówień
W celu realizacji zamówienia poproszę o podanie danych do licencji i Fvat. Do cen netto należy doliczyć podatek VAT
23%. Oferta ważna do wyczerpania puli promocyjnych pakietów. 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 www.corsoft.pl . Ceny przeliczane są na zł wg. średniego kursu NBP.
Pozdrawiam.
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

Firma Corsoft nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości, które mogą występować w powyższym opisie produktów. Opisy zostały sporządzone przez
producenta/autoryzowanego przedstawiciela producenta i na jego precyzyjność Corsoft nie ma wpływu. Opisy te nie stanową oferty w rozumieniu przepisów prawa.

