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MindManager 21 for Win &
MindManager 13 for Mac - NOWA
licencja edukacyjna, wieczysta,
elektroniczna
Cena brutto

484,62 zł

Cena netto

394,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCMM21M13SUA

Kod producenta

LCMM21M13SUA

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.
Najnowsza wersja MindManager dla systemu Windows umożliwia udostępnianie treści map
użytkownikom nie posiadającym programu MindManager oraz wiele usprawnień w zakresie
wizualizacji i zarządzania projektami.
MindManager dla systemu Windows 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. Oprogramowanie integruje się z pakietem biurowym Microsoft
Office, co pozwala na synchronizowanie i eksportowanie plików. MindManager w pełni wspiera wszelkie wymagania stawiane
przez biznes jak obecność modułu do sporządzania harmonogramów projektu, budżetowania czy określania strategicznych
priorytetów.

Nowa wersja! MindManager 2020 dla Windows zapewnia przejrzystość i wpływ na informacje, które
napędzają Twój biznes i inspirują Twoją wyobraźnię.
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Twórz interaktywne mapy myśli, schematy blokowe, mapy koncepcji, harmonogramy, wykresy
Gantta, diagramy Venna i wiele więcej! (Zawiera ponad 60 wbudowanych szablonów).
Osiągnij większy sukces we wszystkich aspektach swojej pracy: organizuj informacje, planuj projekty,
śledź prace, planuj drużyny, burzę mózgów, nowe pomysły, zarządzaj spotkaniami, współpracuj ze
swoim zespołem i wiele więcej.
Zsynchronizuj swoje dane z ponad 700 aplikacjami biznesowymi w chmurze i publikuj i udostępniaj
swoje interaktywne mapy umysłu praktycznie każdemu.

MindManager 21 dla Windows
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