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MindManager 21 for Windows UPGRADE licencja wieczysta,
komercyjna, elektroniczna
Cena brutto

934,80 zł

Cena netto

760,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LCMM21SUUGML

Kod producenta

LCMM21SUUGML

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 21 dla Windows zapewnia przejrzystość i wpływ na informacje, które napędzają Twój
biznes i inspirują Twoją wyobraźnię.
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.
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MindManager 21 dla Windows
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.
Nowości w MindManager dla Windows
eksportowanie map myśli do formatu HTML5,
ulepszony system zarządzania plikami,
nowa biblioteka obrazów,
nowe narzędzia, zwłaszcza do budowy diagramów,
nowe szablony graficzne,
nowe funkcje ułatwiające zarządzanie zadaniami i projektami,
importowanie danych z najpopularniejszych aplikacji webowych
NOWE narzędzia i funkcje w MindManager 21 dla Windows:
Funkcja Theme Designers - to zestaw nowych motywów wizualnych, które cechują się
nowoczesnymi czcionkami, wzorami oraz paletą żywych kolorów, które nadają natychmiastową
jakość dla prezentacji.

Funkcja Theme Editor - narzędzie służy do edycji tematów i zostało uporządkowane w przejrzysty
i łatwy sposób do użycia. Wystarczy kilka prostych kliknięć, aby dostosować wygląd i określić swoje
potrzeby.

Funkcja Objects & Smart Shapes - dodane do biblioteki nowe inteligentne kształty i obiekty
kierują uwagę i umożliwiają łatwiejsze i szersze zrozumienie.
Możliwe jest grupowanie tematów lub przetwarzanie różnych elementów w kształty, tak aby odróżnić
ważne obszary, lub tworzyć nowe szablony i typy diagramów.

Funkcja: Match Width Too - dopasowywanie szerokości aby zbyt duża różnorodność wizualna nie
odciągała uwagi od tego co jest istotne. Nowe narzędzie do dostosowywania tematów pomaga w
prosty sposób wyeliminować niespójności w wyrównywaniu tematów, dzięki czemu odbiorcy
natychmiast skupią się na treści prezentacji zamiast na jej strukturze.

HTML 5 Export & Publish Filtering Clear - a dzięki nowym funkcjom filtrowania i łączenia
wbudowanym w narzędzie do eksportowania i publikowania w formacie HTML5 odbiorcy
udostępnionych map mogą szybciej i łatwiej znajdować informacje, która są najbardziej kluczowe,
przesuwając projekty i konwersacje do przodu.

wygenerowano w programie shopGold

Funkcja Smart Rules (inteligentne zarządzanie) umożliwia automatyczne udostępnianie zmian w
rzeczywistych danych tematycznych - redukując powtarzalne zadania i przekształcając mapy, od
prostego reprezentowania procesów i przepływów pracy po ich przyspieszanie.

Funkcja Tag View Projects (widok tagów) - pokazuje czytelny obraz postępu projektu jak również
każdego pojedynczego zadania, dzięki czemu można wprowadzić odpowiednie zmiany, aby utrzymać
porządek.

Icon View (widok dla ikon) został rozwinięty, aby uwzględnić ponad 500 ikon dzięki bardziej
elastycznym opcjom sortowania i organizowania. Teraz łatwiej będzie można zobaczyć i wyświetlić
dokładnie te informacje, które są potrzebne.
Ponad 500 nowych i ulepszonych ikon. Udoskonalona i rozszerzona biblioteka umożliwia szybkie
dodawanie ogromnych ilości danych wizualnych do dowolnego tematu, tworząc wydajną
komunikację.
Przeprojektowane menu jest teraz bardziej przejrzyste i przyjazne dla użytkownika niż kiedykolwiek,
dzięki czemu praca jest łatwiejsza a wyniki są lepsze.
Importowanie nowych plików utworzonych w aplikacjach XMind i FreeMind znacznie wzbogacą i
rozwiną pomysły, dzięki czemu utworzone diagramy będą najlepsze w swojej klasie.

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

Wymagania systemowe
Technical Requirements: MindManager Windows 21
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• Microsoft Windows 10 (32-bit and 64-bit)
• Intel or AMD processor (1 GHz or greater)
• 2GB RAM or greater • 1 GB available disk space
• Recommended Minimum Display: 1280 x 720 pixels
• Microsoft .NET 4.6 or higher

Additional requirements to use certain features:
• Microsoft Office Professional 2016 or later (32-bit and 64-bit)
• Microsoft Project 2016 or later (32-bit and 64-bit)
• Microsoft Internet Explorer 11.0 or greater
• Broadband internet connection

Warunki licencjonowania
Informacje dodatkowe:

MindManager 21 dla Windows - Licencja wieczysta (bezterminowa), komercyjna
Licencja UPGRADE: aktualizacja z licencji wieczystej (2020,2019)
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.
Platforma systemowa: Windows 10
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