miniOffice™ - pakiet biurowy o minimalnych wymaganiach
sprzętowych zawierający arkusz kalkulacyjny i edytor tekstu
miniOffice™ to pakiet oprogramowania biurowego zawierający rozbudowany edytor tekstu
oraz arkusz kalkulacyjny. Dzięki niewielkim wymaganiom sprzętowym i systemowym
umoŜliwia komfortową pracę nawet na komputerach PC klasy 486 z systemem operacyjnym
Microsoft® Windows® 95.
miniOffice™ to pakiet oprogramowania biurowego zawierający edytor tekstu oraz arkusz kalkulacyjny, którego
podstawowymi atutami są: wysoka szybkość działania i niewielkie wymagania sprzętowe. Do komfortowej pracy w
zupełności wystarczy komputer z procesorem Intel Pentium 75 MHz, 12 MB pamięci RAM i systemem Windows 95.
Pomimo małych wymagań miniOffice oferuje wszystkie niezbędne w codziennej pracy biurowej narzędzia i funkcje
takie jak: zaawansowane moŜliwości formatowania tekstu, obsługa tabel, wypunktowanie, numerowanie i konspekty
numerowane, obramowanie i cieniowanie tekstu, funkcje autosuma i autonumerowanie. Do dyspozycji uŜytkownika
jest takŜe słownik języka polskiego pozwalający na bieŜąco sprawdzać pisownię edytowanych dokumentów
tekstowych.
Zarówno edytor tekstu jak i arkusz kalkulacyjny umoŜliwiają zapis i odczyt dokumentów w popularnych formatach
DOC, RTF, XLS co ułatwia wymianę dokumentów z programami Word i Excel, a takŜe z pakietami biurowymi
OpenOffice i StarOffice.









Bardzo małe wymagania sprzętowe - pakiet biurowy miniOffice™ działa nawet na komputerach Intel® 486
DX, 12 MB RAM, Windows® 95
Wysoka szybkość działania - w przeciwieństwie do pakietu OpenOffice lub StarOffice miniOffice uruchamia
się błyskawicznie
Łatwa instalacja i obsługa - interfejs zbliŜony do Microsoft® Office, Sun® StarOffice i OpenOffice umoŜliwia
szybką "przesiadkę" do pakietu biurowego miniOffice™
Odporność na robaki i wirusy - program nie uruchamia wirusów i robaków zawartych w dokumentach, a
dodatkowo usuwa je z plików podczas zapisu
Odczyt i zapis plików *.doc, *.xls - umoŜliwia wymianę dokumentów z edytorem tekstu Microsoft® Word i
arkuszem kalkulacyjnym Microsoft® Excel
Darmowa wersja testowa nie zawierająca Ŝadnych ograniczeń - zanim zdecydujesz sie na zakup, moŜesz
dokładnie przetestować pełną wersję pakietu miniOffice™ całkowicie za darmo
Niska cena - decydując się na miniOffice™ oszczędzasz pieniądze

Pakiet biurowy miniOffice™ EDYTA - Edytor tekstu












obsługa formatów: Rich Text Format (RTF), MS Word Format (DOC), MS Write Format (WRI), WordPerfect
(WPD), Pliki tekstowe (TXT), Pliki HTML (HTM,HTML)
słownik języka polskiego, sprawdzanie pisowni na bieŜąco
obsługa obrazów graficznych w formatach BMP, WMF, JPG
zaawansowane moŜliwości formatowania tekstu
obsługa tabel
baza danych RTF, opcja korespondencji seryjnej
wypunktowanie, numerowanie i konspekty numerowane
obramowanie i cieniowanie tekstu
trzy rodzaje widoku: normalny, z podziałem strony, układ strony
moŜliwość edycji nagłówka i stopki
funkcja Autotekstu

Pakiet biurowy miniOffice™ ARKADIUSZ - Arkusz kalkulacyjny









obsługa formatów: XLS Format (Microsoft Excel 4.0, 5.0), TXT Format (Pliki CSV)
ponad 130 wbudowanych funkcji umoŜliwiających przeprowadzanie skomplikowanych obliczeń
formatowanie tekstu w komórkach
moŜliwość stosowania odwołań trójwymiarowych np.: Arkusz1:Arkusz5!A1:C10.
moŜliwość definiowania własnych nazw dla grupy komórek
rysowanie: linia, prostokąt, elipsa, wielokształt
funkcje automatyczne: autosuma, autonumerowanie
zmienna wysokość i szerokość komórek, automatyczne dopasowywanie

