Nadgradite zdaj. Podpora za Office 2003 se izteka.
Gotovo ne bi uporabljali 10 let starega mobilnega telefona ali digitalnega fotoaparata. Zakaj bi torej uporabljali
zastarelo različico sistema Office? Tehnologija se hitro razvija in stalno izboljšuje. Z nadgradnjo na novi Office lahko
izkoristite najnovejše tehnologije Office.
Office 2003: podpora se zaključi 8. aprila 2014.
Microsoftova bo podporo za Office 2003 prenehal zagotavljati 8. aprila 2014, zato je zdaj idealen čas, da nadgradite na novi Office. Pridobili boste
popolno podporo, vključno s ključnimi varnostnimi posodobitvami, s katerimi boste ohranjali skladnost, popravki, podporo in posodobitvami
tehničnih vsebin. Obenem pa si boste zagotovili tudi najnovejša orodja Office, s katerimi boste lahko povečali storilnost in zvišali prihodke.

Zakaj Microsoft zaključuje podporo? V okviru Microsoftove politike
življenjskega cikla podpore (Support Lifecycle Policy) izdelki Office 2003 prejmejo 5 let
osnovne podpore in 5 let podaljšane podpore na ravni podprtega servisnega paketa. 8.
aprila 2014 se to 10-letno obdobje zaključi.

Zakaj nadgraditi na Office? Da si zagotovite pomembne varnostne
posodobitve, s katerimi boste lahko ohranjali skladnost z varnostnimi standardi. Podpora
za novi Office vključuje popravke, brezplačne in plačljive možnosti pomoči pri podpori in
posodobitve tehničnih vsebin. Izkoristite dostop do najnovejših možnosti, ki jih nudi zbirka
Office, in omogočite svojim zaposlenim večjo storilnost.

Kaj se bo zgodilo, če ne nadgradim? Če boste Office 2003 uporabljali po
datumu, ko se izteče podpora, bo lahko vaše podjetje izpostavljeno varnostnim tveganjem
in tehnološkim omejitvam, ki vključujejo:
 Varnostno tveganje: Ker ne boste prejemali novih varnostnih posodobitev, bodo
lahko okolja, ki niso posodobljena, izpostavljena varnostnim tveganjem.




Tveganje na področju skladnosti: Konec podpore lahko pripelje do tega, da interni
ali zunanji revizijski organ uradno razglasi odsotnost nadzora. Neskladnost lahko
privede do odvzema certifikatov in/ali javnega obvestila, da organizacija ni sposobna
vzdrževati svojih sistemov in informacij o strankah.
Ni posodobitev: Na voljo ne bo več popravkov, možnosti brezplačne ali plačljive
pomoči pri podpori ali spletnih posodobitev tehničnih vsebin. Te omejitve lahko
negativno vplivajo na vašo storilnost in rast poslovanja .

Kaj moram storiti? Preprosto: takoj nadgradite na novi Office, preden se podpora
za Office 2003 izteče.
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PRIMERJAVE RAZLIČIC OFFICE
MOŽNOST
POGLED PREDAVATELJA: Ko predstavljate z dodatnim zaslonom,
vam nova orodja v pogledu predavatelja pomagajo ohranjati nadzor
in vam omogočajo, da se osredotočite na svoje občinstvo.
SKUPNA RABA KOLEDARJEV: Drugim uporabnikom omogočite
dostop do svojega koledarja, s čimer načrtovanje sestankov postane
izjemno preprosto.
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NASVETI ZA E-POŠTO: Nasveti vas pred pošiljanjem obvestijo, če je
prejemnik odsoten, če ste pozabili priponko ali če pošiljate
informacije izven svoje organizacije. Prihranite čas, izognite se
napakam in hitro poiščite prave naslovnike sporočila.



SOAVTORSTVO: Z drugimi uporabniki na različnih lokacijah urejajte
isti dokument, ne glede na to, ali uporabljajo Word 2010 ali novejšo
različico ali spletni program Word.



ZAČETNI ZASLON: Hiter dostop do navdiha, saj nudi privlačne nove
predloge in seznam vaših najnovejših dokumentov, zato se lahko v
hipu vrnete tja, kjer ste končali z delom.
PAMETNO SAMODEJNO DOKONČANJE: Ponovno oblikovanje in
preurejanje vaših podatkov je sedaj preprostejše. Excel prepozna
vzorce podatkov in samodejno dokonča preostale podatke, ne da bi
morali za to pripravljati formule ali makre.
PREDSTAVITVE NA SPLETU: Shranite svoj delovni zvezek in z
drugimi uporabniki v realnem času sodelujte z uporabo pogovora ali
sestanka Lync. Omogočite drugim, da prevzamejo nadzor nad vašimi
delovnimi zvezki.
POENOSTAVLJENA SKUPNA RABA: Vaši dokumenti se privzeto
shranjujejo v oblaku, kar pomeni, da morate za sodelovanje in
izmenjavo dokumentov poslati le povezavo. Upravljate in spremljate
lahko le eno različico svojega dokumenta.
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Izboljšano

Za dodatne informacije obiščite http://www.microsoft.com/en-us/windows/endofsupport.aspx

Ne čakajte. Izkusite novi Office še danes.

