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MindManager 12 for Mac NOWA licencja wieczysta, dla
instytucji rządowych,
elektroniczna
Cena brutto

934,80 zł

Cena netto

760,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCMMMAC12GOV

Kod producenta

LCMMMAC12GOV

Opis produktu
MindManager jest wizualnym i intuicyjnym oprogramowaniem do zarządzania projektami oraz
rozwiązywania problemów biznesowych. Narzędzia do budżetowania oraz prognozowania, wykresy
analizy ryzyka, narzędzia projektowe, takie jak wykres Gantt’a oraz bogata oferta gotowych
szablonów, sprawiją, że MindManager posiada większą moc, niż inne podstawowe narzędzia do mind
mappingu. MindManager jest dostępny w wersji dla systemu Windows oraz Mac OS.
MindManager for Mac to narzędzie do zarządzania projektami, pełniące rolę swoistej tablicy
przeznaczonej do zapisywania pomysłów np. podczas burzy mózgów. Takie rozwiązanie ma służyć
poprawie produktywności i elastyczności przy zastosowaniu technik wizualizacyjnych. Poza
standardowymi mapami myśli istnieje możliwość stosowania wielu rodzajów diagramów
prezentujących informacje w odmienny sposób.
MindManager for Mac ma więcej możliwości niż jakakolwiek poprzednia wersja. Dzięki
udoskonalonym narzędziom do wizualizacji, zaawansowanym funkcjom zarządzania zadaniami,
ulepszonym opcjom udostępniania oraz kilkunastu nowymi i ulepszonymi szablonami i schematami
graficznymi jest to MindManager for Mac jakiego nigdy wcześniej nie widziałeś!
Nowości w MindManager 12 for Mac:

Nowość! Rozszerzona biblioteka szablonów - Wizualizuj nowe ścieżki do osiągnięcia, wzrostu i zysku.

Zobacz swoje zadania, pomysły, plany i możliwości na zupełnie nowe sposoby dzięki dodaniu wielu
NOWYCH i ulepszonych szablonów, z których każdy ma na celu wzmocnienie myślenia, mądrzejszych
decyzji i lepszych wyników.
Harmonogramy, schematy przepływu pracy i mapy koncepcji wskazują właściwe ścieżki i zapewniają
skuteczne działanie
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Konfigurowalne macierze umożliwiają skorelowanie pomysłów i szybką ocenę ryzyka, nagród,
wartości, pilności, priorytetów i innych
Wzbogać schematy, wykorzystując pełen zakres funkcji MindManager, aby tworzyć solidne
wizualizacje koncepcji, strategii i planów
Nowość! Architekt cyfrowy - Twoja wizja. Nasze narzędzia. Niekończące się możliwości.

Dostosuj istniejące szablony za pomocą kształtów, torów pływackich, pól tekstowych, obrazów,
przekładek i innych elementów, aby wyjaśnić związki, odpowiedzialność, zależności, albo stwórz
zupełnie nowe struktury, aby uporządkować i zrozumieć swój świat.
Masz swobodę nad sposobem, w jaki wygląda twoja mapa, historią, którą opowiada o Twojej firmie i
wynikach, jakie pomaga osiągnąć.
Twórz niestandardowe modele procesów biznesowych i plany strategiczne, które są piękne, znaczące
i łatwe do wykonania
Wizualizuj plan, propozycję lub całą firmę na nowe sposoby, które mogą narazić na ryzyko, wyróżnić
możliwości i ujawnić nieoczekiwane nowe ścieżki do celów
Dodaj logo, nagłówki, obrazy i inne elementy projektu, aby nadać im brandowy wygląd
Nowość! Interaktywny eksport prezentacji - Przedstaw swój punkt z PRAWDZIWĄ siłą.

Wprowadź nowy poziom polskiego, profesjonalizmu i wpływu na wrażenia wizualne dzięki najnowszej
ewolucji interaktywnego eksportu map HTML5. Zaprezentuj dokładnie te treści, które odbiorcy mają
widzieć - dokładnie tak, jak chcesz, aby je zobaczyli - dzięki przejrzystym, prostym kontrolkom, które
ułatwią nawigację zarówno profesjonalistom map, jak i nowicjuszom.
Mapy można przeglądać i nawigować tak łatwo, jak PowerPoint
Wybierz tryb Standardowy lub Prezentacja, aby kontrolować wrażenia wizualne
Mapy mogą być łatwo udostępniane na stronach internetowych, w intranetach lub w postaci plików
Nowość! - Publikowanie

Nasze nowe narzędzie do publikowania pozwala szybko i łatwo udostępniać mapy
współpracownikom, wyświetlać propozycje i plany klientom lub po prostu umieszczać arcydzieła
"tam", aby inni mogli się uczyć, inspirować i budować.
Udostępniaj mapy za pomocą linku lub umieszczaj je bezpośrednio na blogu lub w postach w
mediach społecznościowych
Widoczne dla każdego, kto ma połączenie internetowe i przeglądarkę - bez licencji
Informacje dodatkowe:

MindManager 12 dla Mac - Licencja wieczysta (bezterminowa), do użytku przez jednostki rządowe (GOV), urzędy i
in.
Liczba stanowisk: 1

Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, francuski,
Forma dostawy: licencja elektroniczna
Czas realizacji: wysyłka licencji na adres e-mail do 3 dni
Dostawa programu w postaci numeru seryjnego oraz linku do pobrania programu.następuje na
podany w zamówieniu adres e-mail.
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Platforma systemowa:

Mac OS X 10.12 lub nowsza wersja

Wymagania systemowe:

IBM lub kompatybilny procesor Pentium (1 GHz lub szybszy)
2 GB pamięci lub więcej
830 MB wolnego miejsca na dysku
Microsoft .NET 4.0 lub nowszy
SVGA (1024x768 /16 bit kolor)

Dodatkowe wymagana do korzystania z określonych funkcji:

Microsoft Office Professional 2010, 2013 lub 2016 (32-bit i 64-bit)
Microsoft PROJECT® 2010, 2013 lub 2016 (32-bit i 64-bit)
Mozilla® Firefox® 9.0 lub nowsza wersja
Google Chrome ™ 16.0 lub nowsza wersja
Microsoft Internet Explorer® 9 lub nowsza wersja
Adobe® Acrobat® 9.2 lub nowsza wersja
Adobe Flash® Player 10 lub nowsza wersja
Łącze internetowe

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

