Funguje tak, jak jste zvyklí
Upgrade poĉítaĉe
››
01. Rychlejší a spolehlivėjší operaĉní systém

• Systém Windows 7 je rychlý a pohotový. Neĉekejte zbyteĉnė, než budete moci poĉítaĉ
zaĉít používat – zrychlilo se totiž spouštėní, vypínání, pŐechod do režimu spánku
i probuzení z nėj.

››

››

››

• Windows 7 jsou již od návrhu spolehlivėjší než Windows Vista SP1.

02. Podpora široké palety aplikací a zaŐízení
• Windows 7 Professional jsou plnė kompatibilní s celou Őadou zaŐízení a softwarových
produktŤ. PotŐebujete-li ještė vėtší Áexibilitu, nabízí Windows 7 Professional režim
Windows XP*, který umožŁuje provozovat mnohé starší kanceláŐské aplikace pro
Windows XP pŐímo v poĉítaĉi se systémem Windows 7. To pŐispívá ke snížení nákladŤ,
omezení provozních výpadkŤ a prodloužení životnosti stávajícího softwaru.
• Microsoft OfÀce je nejrozšíŐenėjší sadou kanceláŐských aplikací na svėtė. MŤžete se
spolehnout, že vaše dokumenty a prezentace bude moci otevŐít na 500 milionŤ uživatelŤ
po celém svėtė. I vaši stávající a nastupující zamėstnanci již tento produkt pravdėpodobnė
znají. Nemusí tedy trávit tolik ĉasu školením a mohou se vėnovat svým pracovním
povinnostem.

03. Snížení nákladŤ
• Sníží se Ànanĉní i ĉasová nároĉnost odstraŁování problémŤ s poĉítaĉi. Do Centra akcí ve
Windows 7 jsou integrovány výkonné diagnostické nástroje a poradci pŐi potížích, díky
kterým dokážete mnohé problémy vyŐešit bez cizí pomoci.
• Dalších úspor dosáhnete tím, že si snadno sami vytvoŐíte atraktivní dokumenty,
prezentace a marketingové materiály v profesionální kvalitė. Nemusíte tedy platit
agenturám a externistŤm. Následnė mŤžete v marketingovém úsilí postoupit ještė dále:
Využijte kombinaci funkcí v aplikacích OfÀce Publisher 2007 a OfÀce Outlook 2007
s aplikací Business Contact Manager k zacílení marketingových kampaní na konkrétní
skupiny.

04. Snadné sdílení souborŤ a zaŐízení se serverem i bez nėj
můžete pomocí funkce Domácí skupina snadno
• I když ve vaší organizaci chybí server, mŤžete
prostředky mezi nėkolika
několika poĉítaĉi
počítači se systémem Windows
sdílet dokumenty, tiskárny a další prostŐedky
Windows7.
7.
• Jestliže organizace server provozuje, umožŁují Windows 7 Professional rychlé
a zabezpeĉené pŐipojení poĉítaĉŤ do kabelové nebo bezdrátové sítė s doménou
(PŐipojení k doménė*). V kombinaci se zásadami skupiny* mŤžete ještė lépe spravovat
zabezpeĉení a snižovat náklady na provoz skupiny poĉítaĉŤ.
• K tomu, aby mėli všichni ĉlenové týmu k dispozici vždy aktuální verzi informací, slouží
skupinové pracovní prostory aplikace Groove 2007, které pŐi provedení zmėn automaticky
aktualizují pŐíslušné soubory.
• OfÀce Communicator 2007 zjednodušuje spolupráci a zajišŚuje integraci služby
pro sledování stavu a pŐítomnosti do všech aplikací systému OfÀce. Proto ihned vidíte,
kdo je k dispozici, pryĉ nebo kdo si nepŐeje být vyrušován, a to jak v e-mailu nebo
v klientovi zasílání rychlých zpráv, tak v aplikaci OfÀce Groove 2007.
* Pouze v edici Windows 7 Professional nebo vyšší. Režim Windows XP vyžaduje pŐedinstalaci výrobcem OEM nebo
dodateĉnou instalaci režimu Windows XP Mode (funguje v edicích Windows 7 Professional a Ultimate) a virtualizaĉní
technologii, napŐ. Windows Virtual PC. Režim Windows XP a program Windows Virtual PC lze stáhnout z webu
www.windows.com/business/downloads. Další informace o požadavcích na systém jsou k dispozici na webu na
adrese www.microsoft.com/virtual-pc.
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Udėlejte více práce
05. Rychlé nalezení všeho, co potŐebujete
• Windows Desktop Search najde prakticky okamžitė požadovaný záznam o zákazníkovi
nebo klientovi, e-mail nebo aplikaci, a to jak v poĉítaĉi, tak v síti.
• Zamėstnanci již nemusí trávit tolik ĉasu vyŐizováním e-mailŤ. Nové Àltry a pravidla
v aplikaci OfÀce Outlook 2007 usnadŁují tŐídėní e-mailŤ a uspoŐádání úkolŤ.

06. Kreativnėjší a intuitivnėjší práce
• Jen pár stisknutých kláves nebo gesto myší staĉí k uspoŐádání oken a k jejich minimalizaci
nebo maximalizaci. Takové možnosti nabízí rozšíŐení technologie Windows Aero
(pŐichycení, náhled, zatŐesení).
• Dokumenty podobného typu (napŐ. Ànanĉní výkazy nebo seznamy zákazníkŤ) lze
automaticky seskupovat do knihoven, kde je snadno najdete – i kdyby byly uloženy
v rŤzných složkách, nebo dokonce v rŤzných poĉítaĉích.
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• Nové šablony, podmínėné formátování a dynamické zobrazení kontingenĉních tabulek
v aplikaci OfÀce Excel 2007 vám pomohou pŐipravit rozpoĉet, kontrolovat výsledky
prodeje a fakturaci a graÀcky znázornit Ànanĉní situaci Àrmy. Díky knihovnė pŐedem
pŐipravených Áexibilních databázových šablon lze v aplikaci OfÀce Access 2007 snadno
sledovat prodeje a prodejní pŐíležitosti v jednom konsolidovaném zobrazení a pak
rozhodovat, které z nových pŐíležitostí jsou nejslibnėjší.

07. Produktivní bez ohledu na to, kde se právė nacházíte
• PŐenosné poĉítaĉe mají se systémem Windows 7 lepší výdrž na baterie, takže i na cestách
zŤstanete produktivní. Technologie pro úsporu energie byly zdokonaleny, takže lze zvýšit
neĉinnou dobu procesoru, automaticky snížit jas displeje nebo úspornėji pŐehrávat disky
DVD.
• MŤžete spolupracovat v reálném ĉase v kanceláŐi i na cestách. S aplikacemi Outlook 2007
a Communicator budete v kontaktu ze svého poĉítaĉe, webového prohlížeĉe nebo ze
zaŐízení se systémem Windows Mobile. PŐitom nepotŐebujete pŐipojení VPN.

››
››

››

Chrání výsledky vaší práce
08. Ochrana uživatelŤ i systémŤ
• Systém Windows 7 je vybudován na spolehlivých a bezpeĉných základech a nabízí
funkce, které zlepšují ochranu uživatelŤ a systémŤ pŐed škodlivým softwarem a jinými
druhy ohrožení.
• Vylepšené Àltry nevyžádaných e-mailŤ a funkce pro ochranu pŐed phishingem v aplikaci
Outlook 2007 snižují riziko, že otevŐete škodlivý e-mail nebo odkaz.

09. Vėtší bezpeĉnost online
• Poĉítaĉe mohou být napadeny nežádoucím škodlivým softwarem a spywarem, který
odĉerpává systémové prostŐedky, ohrožuje utajení osobních údajŤ, a mŤže zpŤsobit
i Ànanĉní škody. Windows Defender (ve Windows 7 je integrován do Centra akcí a pŐispívá
tak k vėtší konzistenci uživatelského prostŐedí) pomáhá chránit poĉítaĉ pŐed spywarem
i jinými typy škodlivého softwaru.
• ChraŁte svá citlivá data a duševní vlastnictví. V aplikaci Word 2007 mŤžete souborŤm
pŐiŐadit datum konce platnosti, po jehož uplynutí bude zobrazení daného souboru
zakázáno.

10. Ochrana a zabezpeĉení vašich data
• Pokroĉilé možnosti zálohování umožŁují naplánovat pravidelné zálohy dat nebo bitové
kopie celého systému na místní disk nebo do složky v síti.
• Díky systému souborŤ EFS lze zašifrovat soubor nebo složku obsahující citlivé informace,
napŐíklad ĉísla platebních karet nebo údaje o zamėstnancích.
• Funkce zabezpeĉení v aplikaci Outlook 2007 umožŁují zakázat neoprávnėný tisk
a pŐedávání e-mailŤ nebo pŐíloh.
• Nikdo se jistė nechce dostat do situace, kdy zapomnėl v dokumentu aplikace Word 2007
citlivé informace. Proto je pŐed jeho zveŐejnėním vhodné použít nový nástroj Kontrola
metadat.
* Pouze v edici Windows 7 Professional nebo vyšší.

