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Êxito garantido 
com o Office 2010.

Mais fácil do que nunca. Novo PC?

Disponível no Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, 
OneNote e Publisher. O Friso personalizável simplifica a 
localização e a utilização das funcionalidades "urgentes", 
tornando-as mais intuitivas para que possa criar documentos 
de aspecto profissional num abrir e fechar de olhos.

O tradicional pacote de soluções de software Microsoft Office 
inclui um DVD, uma Chave de Produto de 25 caracteres e um 
Guia de Introdução. O número de instalações e utilizadores 
depende do conjunto de aplicações comprado.

1 Não se destina a utilização em actividades comerciais, não lucrativas ou lucrativas, nem por entidades 
governamentais.

2 Transferência de software também disponível. Para verificar se tem um PC pré-carregado, localize "Office 
2010 pré-carregado" nas especificações do PC OU localize Office 2010 no menu Iniciar do Windows.

3 A Chave de Produto pode necessitar de transferência. Consulte o pacote.

Um Cartão de Chave de Produto Office 2010 proporciona 
outra forma de comprar o Office 2010 para um PC. 
Os Cartões de Chave de Produto foram concebidos para 
activar facilmente o software Office num PC2 pré-carregado 
e estão disponíveis para os três conjuntos de aplicações do 
Disco Tradicional.

O Office 2010 com o Windows Live SkyDrive dá-lhe 
a flexibilidade de que necessita para terminar as suas 
tarefas esteja onde estiver. Crie documentos utilizando 
as aplicações do Office 2010 (Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote) e publique-os facilmente online no SkyDrive. 
Em seguida, aceda e partilhe a partir de um browser, 
e edite com o Office Web Apps.

Descubra as ferramentas de que necessita para guardar, 
imprimir e partilhar rapidamente os seus documentos.

Termine as suas tarefas onde e quando quer

Outras formas de comprar o Office 2010O Friso

O Office Web Apps

A vista Backstage

Cartão de Chave de Produto:

Disco Tradicional:

• Disco e Chave de Produto incluídos.

•  Para instalação em qualquer PC que cumpra os requisitos 
de sistema:

 •  Casa e Estudantes – Licença para 3 PCs num agregado familiar.1

 •  Casa e Negócios / Professional – Ambos os conjuntos de aplicação 
estão licenciados para um utilizador no PC principal  
e no portátil do utilizador.

•  Consulte o pacote do produto 
para mais detalhes.

•  Chave de Produto3, sem Disco.

•  Para 1 PC novo pré-carregado 
com o Office 2010.2

•  Está disponível a transferências 
de cópia de segurança para  
reinstalação no mesmo PC.

•  Consulte o pacote de produto 
para mais detalhes ou vá para  
www.office.com/productkeycard.
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Crie, ligue e trabalhe em equipa – esteja onde estiver.

Funcionalidades fáceis de utilizar ajudam-no a trabalhar 
eficientemente quer a tarefa em mãos seja os trabalhos académicos 
ou o orçamento familiar.

 •  Adicione impacto visual aos documentos com ferramentas 
de edição de fotografias no Word 2010 e PowerPoint 2010.

 •  Utilize os Gráficos Sparkline do Excel 2010 para criar minigráficos 
que realçam as tendências dos seus dados.

 •  Edite vídeos e adicione efeitos de vídeo a partir 
do PowerPoint 2010.

 •  Organize as suas  informações num único local 
com o OneNote 2010.

Ferramentas poderosas e inteligentes com funcionalidades simples 
podem ajudá-lo a enfrentar eficientemente a sua vida atarefada. 
Trabalhe em equipa em casa ou quando viaja para criar relatórios  
e apresentações que cativem a atenção.

 •  Todas as ferramentas fantásticas do Office Casa e Estudantes 
2010 mais o Microsoft Outlook 2010.

 •  Assuma o controlo das suas conversações de correio electrónico 
com a vista Conversações do Outlook.

 •  Utilize os Passos Rápidos do Outlook para criar e guardar tarefas 
multipassos personalizadas.

Não falta nada: ferramentas poderosas de correio electrónico e 
agendamento, gestão sofisticada das informações e dos dados, 
ferramentas de marketing profissionais e um ano de suporte 
técnico.

 •  Todas as ferramentas fantásticas do Office Casa e Negócios 
2010.

 •  Obtenha os resultados pretendidos logo à primeira com 
uma experiência de impressão melhorada no Publisher 2010.

 •  Crie uma base de dados profissional com os modelos 
pré-incorporados do Access 2010.

 •  Inclui 1 ano de suporte técnico.*
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Agora é mais fácil gerir a vida doméstica 
e os trabalhos académicos.

Vida e negócios a par e par.                                 Desenvolva o seu negócio com 
as nossas melhores ferramentas.

O Office Casa e Estudantes 2010 está licenciado para utilização num máximo 
de 3 PCs num só agregado familiar. Não se destina a utilização em actividades 
comerciais, não lucrativas ou lucrativas, nem por entidades governamentais

*Outros conjuntos de aplicações incluem suporte de 90 dias.


