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MindManager 13 for Mac - NOWA
licencja, komercyjna, elektroniczna subskrypcja 1 rok
Cena brutto

959,40 zł

Cena netto

780,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCMMMAC13SUB1

Kod producenta

LCMMMAC13SUB1

Producent

Corel - Mindjet

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 13 for Mac:

Nowy! MindManager dla komputerów Mac w wersji 13
Wizualne zarządzanie pracą i mapowanie myśli

Podnieś poziom zarządzania projektami i przepływem pracy
Twórz piękne interaktywne mapy, wykresy i diagramy
Efektywniej przetwarzaj i organizuj informacje
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Wprowadź strukturę i przejrzystość do planów i projektów

NOWY! Gantt i więcej
Nowe narzędzia dla kierowników projektów

Wykresy Gantta są szeroko stosowane przez kierowników projektów ze względu na szczegóły i widoczność, które zapewniają.
Dodaliśmy funkcjonalność Gantta i wiele innych nowych funkcji zarządzania projektami do MindManager for Mac, aby łatwo
planować, koordynować i wykonywać projekty.

Dodawaj, edytuj i wyświetlaj elementy projektu oraz śledź ogólne koszty projektu w widoku Gantta
Z łatwością dostosuj widok na podstawie rozmiaru projektu lub osi czasu
Przenieś projekty, usuń czas zwłoki, podsumuj zadania, przeglądaj ścieżki krytyczne, ustaw kamienie milowe i nie tylko

NOWY! Śledzenie kosztów projektu
Uzyskaj pełniejszy obraz projektu

Niezależnie od tego, czy budżet projektu jest ogromny, czy skromny, zwracanie uwagi na koszty jest kluczem do skutecznego
zarządzania nim. Nasze nowe narzędzie do kalkulacji kosztów projektu umożliwia szybkie dodawanie indywidualnych kosztów
do map projektu, ich łatwą aktualizację i sumowanie sum za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając natychmiastowy wgląd w
jeden z najważniejszych elementów projektu.

Definiuj i przeglądaj koszty ogólne i koszty zasobów na mapach
Dostosuj mapy do rozmów skoncentrowanych na budżecie, podsumowując koszty
Zarządzaj wyjątkami i zapewniaj zgodność z budżetem, tworząc reguły SmartRules, które są uruchamiane, gdy koszty
przekraczają ustalone kwoty

NOWY! Widok znacznika
Śledź swoje projekty

Projekty kończą się sukcesem, gdy pozostają w ruchu. Widok tagów zapewnia jasny obraz ogólnego postępu projektu na
drodze do ukończenia oraz miejsca, w którym poszczególne zadania są w trakcie, dzięki czemu można wprowadzać
odpowiednie zmiany, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem i na czas.

Wyświetlaj i aktualizuj status zadań i elementów akcji w progresywnym, kolumnowym widoku w stylu Kanban
Błyskawicznie identyfikuj zaległości, wąskie gardła i problemy z zasobami
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Zdefiniuj procesy za pomocą niestandardowych znaczników kolumn, które są automatycznie stosowane w widoku mapy

NOWY! MindManager Snap
Przeglądaj świetne treści, gdy tylko je znajdziesz

Inspiracje i pomysły mogą pojawić się w dowolnym momencie. Dzięki MindManager Snap będziesz gotowy, aby je złapać!
Przechwytuj treści godne mapy w kilka sekund, gdy jesteś z dala od MindManager, a następnie upuść je na swoje mapy, gdy
następnym razem je otworzysz - więc żadna burza mózgów w ruchu lub „aha!” O 2 nad ranem nigdy nie prześlizgnie się przez
szczeliny.

Przechwytuj obrazy, linki i notatki tekstowe w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, za pomocą przeglądarki Chrome lub
urządzenia mobilnego
Rozszerz, wzbogacaj i ulepszaj swoje mapy na nowe, ekscytujące sposoby
Przechwycona zawartość pozostaje bezpieczna w kolejce w chmurze, dopóki nie będziesz gotowy, aby dodać ją do mapy

NOWY! MindManager Go
Zabierz swoje mapy w miejsca, do których Twój Mac nie może się udać

Twoje myślenie nie kończy się, gdy odchodzisz od komputera. Teraz twoje mapy też nie. Nasza w pełni przeprojektowana
aplikacja mobilna MindManager Go umożliwia przeglądanie, pokazywanie, omawianie, a nawet przechwytywanie treści do
map w dowolnym miejscu i czasie.

Przeglądaj i nawiguj po mapach MindManager na swoim iPhonie lub iPadzie
Filtruj mapy według tagów, ikon, priorytetów i postępów, aby łatwo skupić się na potrzebnych informacjach
Wysyłaj obrazy i notatki tekstowe na pulpit MindManager za pomocą NOWEGO narzędzia do przechwytywania
MindManager Snap

NOWY! Narzędzia dla komputerów Mac
Stworzony natywnie dla użytkowników komputerów Mac

Komputery Mac i Windows nie są tworzone jednakowo. Dlatego stworzyliśmy tę wersję z myślą o użytkownikach komputerów
Mac. Oprócz naszej istniejącej opcji trybu ciemnego, MindManager dla komputerów Mac zawiera teraz dodatkowe ulepszenia.

Przechowuj swoje mapy i uzyskuj do nich dostęp z dowolnego miejsca za pomocą konta iCloud
Rozszerz lub dubluj pulpit na iPadzie na spotkania i prezentacje dzięki obsłudze Sidecar
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Obsługa paska Touch Bar obejmuje teraz funkcję tagów

ULEPSZONY! Narzędzia do tworzenia schematów blokowych
Zapewnij płynny przebieg procesów

Jasne, dobrze zdefiniowane procesy prowadzą do płynnych, wolnych od błędów przepływów pracy. Nasze nowe ulepszenia
schematów blokowych umożliwiają szybkie tworzenie przepływów wizualnych, które nadają kształt i przejrzystość złożonym
procesom, są łatwe do zrozumienia i naśladowania przez innych oraz można je łatwo dostosować do zmieniających się
potrzeb.

Jasno zdefiniuj relacje tematyczne dzięki lepszej kontroli relacji i stylizacji
Pracuj wydajniej dzięki poprawionej precyzji umieszczania żyłki

ULEPSZONY! Narzędzia do wizualizacji i produktywności
Zrób większy wpływ szybciej

Tworzenie i nawigowanie po mapach i diagramach MindManager jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek, wnosząc większą
wartość do Twojego dnia, pracy i świata.

Spraw, aby diagramy były bogatsze i bardziej angażujące dzięki NOWYM miniaturom obrazów
Lepiej zarządzaj złożonymi mapami i nadaj im sens dzięki potężnym NOWYM możliwościom sortowania
Popraw efektywność zarządzania projektami dzięki NOWYM opcjom zarządzania zasobami
Szybki dostęp do najczęściej używanych kluczowych funkcji i funkcji dzięki ULEPSZONEJ kontroli taśmy
Porządkuj i aktualizuj tematy szybko i intuicyjnie dzięki ULEPSZONEJ funkcji przeciągania i upuszczania
Zarządzaj diagramami efektywniej dzięki ULEPSZONYM kształtom i SmartShapes

I wiele więcej!

Wymagania systemowe
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MindManager for Mac 13:
macOS® 10.13 (High Sierra) to 10.15 (Catalina)
500 MB available disk space
1024 x 768 or greater display resolution
Additional requirements to use certain features:
Broadband Internet Connection

Warunki licencjonowania
MindManager 13 dla Mac - Licencja roczna, komercyjna
Liczba stanowisk: 1

Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, francuski,
Forma dostawy: licencja elektroniczna, subskrypcja 1 rok
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.
Platforma systemowa: macOS® 10.13 (High Sierra) to 10.15 (Catalina) lub nowsza wersja
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