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WinZip Mac Edition 8 PRO EN Mac OS
X - NOWA licencja elektroniczna
Cena brutto

270,60 zł

Cena netto

220,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24-48h - dni robocze

Numer katalogowy

ESDWZMACED8ENPRO

Kod producenta

ESDWZMACED8ENPRO

Producent

Corel

Opis produktu
Nowy program WinZip Mac Edition 8 PRO ENG - licencja elektroniczna

Nowy program WinZip Mac Edition 8 ENG

Uwaga:
Minimalna ilość zamówienia: 1 licencja.
Program nie występuje w wersji polskojęzycznej.
Program w licencji bezterminowej, wieczystej - komercyjnej
Dostępne wersje językowe: EN/CZ/DE/ES/FR/IT/NL/PT/SV/NO/DA/FI

WinZip to najpopularniejsze na świecie oprogramowanie do kompresji danych to także zintegrowane rozwiązanie do
zarządzania plikami. Korzystając z programu WinZip możesz kompresować, zabezpieczać i udostępniać pliki oraz zarządzać
nimi.

W programie WinZip Mac Edition 8 zarządzanie plikami jest jeszcze wygodniejsze dzięki wielu nowym funkcjom
wprowadzonym w wersji 7.

Nowy panel zarządzania plikami - pakuj, rozpakowuj, przeglądaj pliki w sieci lokalnej, na komputerze czy w chmurze wszystko w jednym miejscu
Pakuj i rozpakowuj poruszając się tylko w obrębie okna zarządzania plikami
Dostęp do lokalnych folderów (takich jak Pulpit, Dokumenty, Pobrane) jednym kliknięciem
Interfejs z możliwością przełączania się pomiędzy róznymi widokami plików
Przeciągaj skompresowane dokumenty z dowolnego miejsca do okna zarządzania plikami w celu rozpakowania
Zarządzaj plikami na komputerze bezpośrednio z okna Zarządzania Plikami. Kasuj, zmieniaj nazwy, wszystko to bez
opuszczania okna programu
Sprawdzaj informacje i zawartość archiwów przed ich rozpakowaniem, a następnie otwieraj z dowolnej aplikacji
systemowej
Maksymalizuj okno listy plików, ukrywając tymczasowo paski narzędziowe WinZip, aby mieć szerszy pogląd plików
Wyświetlaj najczęściej używane archiwa w panelu "najczęściej używanych" i miej je zawsze pod ręką
Otwieraj jeszcze więcej typów plików: .gz, .tgz, .tar, .z, .tz, .taz, .xz, .txz, .bz, .bz2. .tbz, .tbz2 oraz miej dostęp do
plików wirtualnego dysku (vdisk).
Kompresja mp3 w Zipx: oszczędzaj miejsce zmniejszając pliki dzwiękowe za pomoca nowej, bezstratnej kompresji mp3
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w formacie zipx.
NOWE! Pracuj szybciej dzięki ulepszonej kompresji Zipx.
Doświadcz lepszej kompresji dzięki metodzie ZSTD. Kompresuj i dekompresuj pliki szybciej, a wszystko to przy lepszych
szybkościach niż alternatywy, takie jak DEFLATE i DEFLATE64.

NOWE! Uzyskaj pomoc, gdy jej potrzebujesz, dla systemu Mac OS Catalina.
WinZip jest teraz zaktualizowany do pracy w systemie Mac OS 10.15. Możesz liczyć na nasz zespół wsparcia, który szybko
rozwiąże problemy, abyś mógł szybciej wrócić do projektów.

NOWE! Dostosuj swoje wrażenia z WinZip w trybie ciemnym.
To nie tylko trend - tryb ciemny może wydłużyć czas pracy baterii urządzenia i zmniejszyć zmęczenie oczu. Program WinZip
obsługuje teraz ten motyw, co poprawia wrażenia użytkownika.

NOWE! Przyspiesz swój przepływ pracy dzięki dodatkowym metodom dodawania plików.
Oprócz tradycyjnych opcji możesz teraz wybrać:
Odśwież - zamień tylko te pliki już w pliku ZIP na nowsze pliki.
Przenieś - usuń pliki / foldery po dodaniu ich do pliku Zip.
Aktualizacja - zamień zaktualizowane pliki ORAZ dodaj pliki, których nie ma jeszcze w pliku ZIP.

NOWE! Zautomatyzuj zadania tworzenia kopii zapasowych za pomocą kilku prostych kliknięć. (Tylko Pro)
Kopie zapasowe WinZip świetnie sprawdzają się w przypadku powtarzalnych zadań związanych z kompresowaniem, ułatwiając
życie dzięki intuicyjnej automatyzacji. Utwórz kopię zapasową raz, a następnie uruchom ją w dowolnym momencie kilkoma
dotknięciami myszy.

NOWE! Łatwe wdrażanie programu WinZip dla użytkowników biznesowych.

Używasz programu WinZip z dużym zespołem? Ten jeden jest dla Ciebie! Nie jest już wymagana indywidualna akceptacja
umowy licencyjnej użytkownika, dzięki czemu instalacja programu WinZip i rozpoczęcie pracy jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Wymagania systemowe
Wymagania systemowe
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Mac OS X 10.10 lub nowszy
Procesor Intel64-bit
Obsługa wyświetlacze Apple Retina
Minimum 2 GB pamięci RAM
Minimalna przestrzeń dyskowa: 54 MB
Obsługa usług w chmurze:
iCloud Drive
ZipShare
dysk Google
Dropbox
OneDrive
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