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 Større
“Wauw“-effekt 

Forsiden

Wauw
Med Windows Vista og 2007 Microsoft Offi ce system får 
du løst dine daglige arbejdsopgaver på en mere effektiv 
måde, uanset om du er på kontoret eller på farten.

Læs hvordan ved at klikke på fanerne øverst på siden.
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Beskyt dine værdifulde forretningsdata med Windows Vista og 2007 Microsoft 
Offi ce system. Sammen gør de det nemt at sikkerhedskopiere dine data og 
beskytte din computer – uden at det kræver ekstra ekstern it-support.

 •  Fil- og pc-sikkerhedskopiering. Planlæg automatisk sikkerhedskopi-
ering af dine dokumenter og andre fi ler – eller hele din pc – med 
Windows Sikkerhedskopi- og gendannelsescenter.

 •  Reducer trusler. De forbedrede spam- og antiphishing-fi ltre hjælper 
dig med at reducere uønskede og potentielt set skadelige e-mails.

 •  Beskyt følsomme oplysninger. Beskyt dine fi ler med adgangskode 
for at undgå uautoriseret adgang til dine forretningskritiske informa-
tioner.

http://www.microsoft.dk/dinvirksomhed
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Det væsentlige i en virksomhed er at kunne forstå kundernes behov, 
så virksomheden bliver bedre til at sælge sine produkter eller tjenester, 
 konvertere salgsemner til kunder og udmanøvrere konkurrenterne.

 •  Hold styr på dine kundeoplysninger ét sted. Brug Outlook 2007 
med Business Contact Manager til at spore e-mails, kontaktpersoner, 
 salgsemner mv.

 •  Håndtér selv dine marketingkampagner. Brug målrettede kundelister 
og Publisher 2007 til at oprette et stort udvalg af marketingmaterialer til 
brug ved både direct mail- og e-mail-kampagner.

 •  Gør deling nemmere. Send forretningsmeddelelser ved hjælp af Fax 
og skan. Gem Offi ce-dokumenter i et låst fi lformat – PDF eller XPS.*

*For at gemme som en PDF- eller XPS-fi l fra et Microsoft Offi ce 2007-systemprogram, skal du installere et 

tilføjelsesprogram, som kan hentes på http://offi ce.microsoft.com/en-us/help/HA101675271033.aspx
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Din arbejdsstation befi nder sig ikke altid på kontoret – den følger dig med 
rundt på dine daglige gøremål hos kunder og samarbejdspartnere. Med 
Windows Vista er det nemt at oprette forbindelse, kommunikere og få 
adgang til informationer på virksomhedens netværk og til dine kollegaer 
– uanset om du er på kontoret eller på farten. Forenklet netværksfunktion, 
indbyggede delingsteknologier, offl  ine dataadgang og nem synkronisering 
af mobile enheder. Det hele er der!

 •  Windows Mødeforum. Gør det nemt at dele fi ler direkte fra din pc 
med andre Windows Vista pc’er.

 •  Deling her og nu. Del fi ler med andre Windows Vista brugere over et 
midlertidigt trådløst netværk via Windows Mødeforum.

 •   Offl ine support. Med ny offl ine support i Offi ce 2007 med  Business 
 Contact Manager får du fuldtidsadgang til delte kundeoplysninger.

 •    Ekstern adgang. Få adgang til fi ler og programmer på din computer 
via en anden computer.
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Det er nemt at fi nde og organisere alle oplysninger på din pc, på dit 
netværk eller i dine e-mails.

 •    Hurtig søgning og Windows Aero. Søg efter de oplysninger, doku-
menter eller andre fi ler, du står og har brug for og fi nd dem uanset 
format og placering. Samtidig giver Windows Aero dig nye måder at 
navigere i og vise dit arbejde på.

 •    Båndet. En banebrydende nyskabelse i Microsoft Offi ce 2007, der 
erstatter menuer og værktøjslinjer med opgave-specifi kke funktioner, 
faner og visuelle gallerier.

Den ægte vare er altid bedre – sørg for, at den også er det 
For at få den bedste ydelse, største pålidelighed og adgang til softwareop-
dateringer og løbende support skal du bede om at få licenseret Windows 
Vista-operativsystem og Microsoft Offi ce-software, når du køber din nye 
computer. Sørg for, at din forhandler er autoriseret, og aktiver dit netop 
erhvervede operativsystem og software online.
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