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MindManager Enterprise — Dla zespołów i całych firm
Wypróbuj wizualny i intuicyjny mind mapping, który posiada szeroki wachlarz możliwości dla
zaawansowanych aplikacji biznesowych.
MindManager® Enterprise jest wykorzystywany jako centralna platforma robocza pomocna
przy realizacji projektu, zadań, przekazywaniu informacji i zarządzaniu wiedzą. Ponad to
MindManager® wspiera komunikację i współpracę w zespołach oraz firmach.

Jakie korzyści niesie MindManager Enterprise:
MindManager Enterprise jest dostępny od 10 lub więcej licencji w ramach MindManager
Licence Program oraz zawiera aktualną wersję oprogramowania i dodatkowych usług dla
klientów korporacyjnych:


MindManager Enterprise dla systemu Windows zraz ze wszystkimi dostępnymi
komponentami
o najnowsza wersja MindManager Enterprise dla systemu Windows (wersja 2016)
o Enterprise Admin-Setup umożliwia proste wdrożenie na dużą skalę dla Twojej sieci
ze wszystkimi opcjonalnymi parametrami instalacji



najnowsza wersja programu MindManager dla systemu IOS (wersja 10)
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NOWOŚĆ: MindManager Reader™ służący do udostępniania map i wykresów
użytkownikom pracującym na systemie operacyjnym Windows (nie posiadających
programu MindManager)
o interaktywny ekran wraz z indeksami, filtrami, funkcjami wyszukiwania, wykresami
Gantt'a w jakości i standardzie jak w prezentacjach lub na wydrukach



Dodatkowe funkcje integracyjne:
o rozbudowana funkcjonalność SharePoint (także za pośrednictwem Office 365)
 SharePoint Linker Add-In do integracji i synchronizacji Map- oraz SharePoint jako
element MindManager dla systemu operacyjnego Windows
 sprawna obsługa map w SharePoint Server 2017, 2010 czy 2013 (w celu
identyfikacji, otwarcia pliku, wyszukiwania czy edycji)



MindManager Enterprise Licence Program z dodatkowymi usługami:
o atrakcyjne warunki cenowe dla zespołów i całych firm
o prosta administracja oprogramowania za pomocą jednego klucza licencyjnego
o Mindjet Software Assurance and Support Service (MSA) wraz z dodatkowymi
korzyściami*
 dostęp do wszystkich funkcji aktualizacji MindManager, także dostępnych
podczas aktywnego MSA
 kontakt z osobą z działu handlowego oraz wsparcia technicznego
o dodatkowe usługi takie jak webinaria, workshopy itp.



Nadchodząca nowość:
Planujemy w przyszłości dołączyć integrację z wieloma dodatkowymi aplikacjami
biznesowymi dla firm!
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Contact us

*Zakup Mindjet Software Assurance and Support Services (MSA) jest wymagany!
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