
• tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 

bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

• wyszukiwanie i zmianę danych, 

• wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 

• nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 

• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

• formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskich formatem, 

• zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia prezentacji: 

• przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, 

• drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 

• zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 

• nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 

• opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 

• umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, 

• umieszczanie tabeli i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 

• odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, 

• możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 

• prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na 

drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych: 

• tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 

• tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, 

• edycję poszczególnych stron materiałów, 

• podział treści na kolumny, 

• umieszczanie elementów graficznych, 

• wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 

• płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, 

• eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 

• wydruk publikacji, 

• możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

• pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

• filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 

• tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 

• automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

• tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na 

słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

• oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 

• zarządzanie kalendarzem, 


