Blahopřejeme!
Váš nový počítač obsahuje předinstalovanou
60-denní zkušební verzi sady Microsoft Office
Professional 2007 s aplikacemi Word, Excel,
PowerPoint, Outlook s aplikací Business Contact
Manager, Publisher a Access ve verzi 2007.
Aktivujte si Microsoft® Office 2007 ve svém počítači
na 2 měsíce zdarma. Do 90 dní od nákupu počítače
si můžete rovnou zakoupit plnou verzi produktu.

Vyzkoušejte si nový Office 2007
ĳ

Ujistěte se, že je Váš počítač připojen k internetu.

Ĵ

Zkontrolujte, zda máte na pracovní ploše počítače ikonu Microsoft Office
– 60‑denní zkušební verze a poklepejte na ni.
a) Máte-li na pracovní ploše počítače ikonu, postupujte podle pokynů
v dialogovém okně AKTIVACE SADY MICROSOFT OFFICE. Poklepáním na
Krok 1 se automaticky vygeneruje instalační klíč pro instalaci zkušební verze.
Uložte si ho do schránky Windows (zkopírujte) a po provedení Kroku 2 – spuštění sady
Microsoft Office – ho vložte do dialogového okna pro instalaci Microsoft Office.
b) Pokud na pracovní ploše počítače nemáte ikonu, přejděte na www.microsoft.com/
office/pctrial2007 a po zaregistrování si vygenerujte klíč pro instalaci zkušební verze.
Uložte si ho do schránky Windows (zkopírujte). Z nabídky Start operačního systému
Windows spusťte libovolnou aplikaci Microsoft Office a klíč zadejte do dialogového okna
pro instalaci Microsoft Office.

ĵ

Po nainstalování Microsoft Office budete vyzváni k aktivaci produktu. Aktivace je proces, kdy
dojde k registraci sady Microsoft Office nainstalované ve Vašem PC do databáze společnosti
Microsoft. Pokud aktivaci neprovedete, budete moci spustit Microsoft Office pouze 25x.
Pokud aktivaci provedete, zkušební verze poběží 60 dní.

Poznámka: Na jednom počítači je možné aktivovat zkušební verzi pouze 1x, a to i pokud se jedná o jazykově různé zkušební
verze.

Nákup plné licence

pro studenty
a domácnosti

Basic

Small Business

Professional

Pro převedení zkušební verze na verzi časově neomezenou je zapotřebí zakoupit
sadu MLK – licenci a instalační klíč (Product Key) pro tzv. plnou verzi. Nejvýhodnějším
způsobem nákupu plné licence je zakoupení klíče u Vašeho dodavatele softwaru Microsoft
(www.microsoft.com/prodejci) nebo objednat na stránkách www.officeprovas.cz. Existují
tři druhy klíčů – pro sadu Microsoft Office Basic, Small Business a pro sadu Professional.
Balení s licencí a klíčem neobsahuje CD se záložní kopií Microsoft Office, proto co nejdříve
proveďte zálohu celého počítače, a to včetně nainstalované sady Office.

Word









Excel









PowerPoint











Business Contact
Manager





Publisher





Outlook



Access



InfoPath
OneNote



Groove

Po převedení zkušební verze klíčem MLK pro sadu
Basic se zobrazí dialogové okno, které umožní
aktivovat časově neomezenou sadu Basic (tlačítko
Aktivovat) a zároveň nabídne možnost dokoupení
dalších aplikací PowerPoint, Publisher, Access (tlačítko
Koupit).

Communicator

Sady prodávané s licencí OEM
v české lokalizaci

Investujte do vzdělání svých dětí, investujte do jejich budoucnosti!
Ve světě, do kterého vstupují, se bez základních počítačových
znalostí neobejdou. I když budou mít vynikající studijní výsledky,
bez počítačové gramotnosti nebudou nikdy první.

n Pro nekomerční užívání je určena sada Microsoft Office pro studenty a domácnosti*.
n Pro převedení zkušební verze na verzi časově neomezenou je zapotřebí požadovat
u prodejce softwaru Microsoft (www.microsoft.cz/prodejci) instalaci uvedené sady s plnou
licencí nebo si ji objednat na stránkách www.officeprovas.cz.
n Microsoft Office 2007 pro studenty a domácnosti nabízíme od 1. října za zimní akční cenu 1690 Kč
včetně DPH! Běžná ce na Microsoft Office 2007 pro studenty a domácnosti je 3600 Kč – nepropásněte
tuto časově omezenou příležitost k nákupu!
n Sada Microsoft Office 2007 pro studenty a domácnosti obsahuje textový procesor Word 2007, tabulkový
kalkulátor Excel 2007, aplikaci Windows Mail, která je i součástí operačního systému Windows Vista
nebo Outlook Express u Windows XP, aplikace PowerPoint 2007 pro tvorbu prezentací a elektronický
poznámkový blok OneNote 2007.
Nelze používat pro podnikání, tedy pro výdělečné účely.

*

Microsoft Office 2007 v kombinaci s novým operačním systémem Windows Vista
přináší ještě více výhod:
rychlé vyhledávání dokumentů přímo z nabídky Start,
náhledy dokumentů Microsoft Office bez nutnosti jejich otvírání,
rychlejší spouštění aplikací Microsoft Office ve srovnání se systémem Windows XP,
možnost vytváření stínových kopií dokumentů (možnost vrátit se v čase je funkce
dostupná pouze v edicích Windows Vista Business, Enterprise a Ultimate),
n nové možnosti práce s dokumenty Microsoft Office s funkcí Tablet PC (možnost vkládání
poznámek, úprav nebo psaní textu pomocí elektronického pera; součástí edic Windows
Vista Home Premium, Business, Enterprise a Ultimate).
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Více informací o nabídce naleznete na www.officeready.cz.
Pokud plánujete nákup více licencí Microsoft Office můžete využít i jiných nabídek.
Více informací v Zákaznickém centru na 841 300 300
nebo na www.microsoft.com/cze/office/howtobuy

