Welkom!
Neem die uitdaging nou aan!
Konnekteer en werk saam deur die gebruik van die bedryf se bekendste stel produktiwiteitsinstrumente, wat as ‘n intekendiens gelewer word. Met Office 365 kan jou besigheid die algehele koste
verlaag en die regte stel werktuie vir die regte gebruikers lewer, alles met toepaslike vlakke van
sekuriteit en nakoming. Almal kan maklik saamwerk met toegang tot e-pos, web-konferensies,
dokumente en kalenders van enige plek af. Dit sluit besigheidsklas sekuriteit in en word deur Microsoft
gerugsteun.
Ons wil jou uitdaag om die vryheid aan te gryp om te werk waar en wanneer jy dit verkies.
Toets dit vandag nog gratis!
Gratis opleiding in Johannesburg, Durban en Kaapstad
Sluit by Microsoft aan vir ŉ vinnige 1-uur-oorsig oor die gebruik van Excel, Outlook, PowerPoint,
OneNote en Word 2010. Dieselfde sessie sal vir jou gerief in verskillende stede aangebied word.
Durban: 13 Februarie, 15.00-16.00
Kaapstad: 17 Februarie, 9.00-10.00
Johannesburg: 21 Februarie, 16.30-17.30

Microsoft Wenke en Truuks
Kikker jou dokumente op
As jy ŉ bietjie opwinding, dimensie, ŉ bietjie va-va-voom aan jou dokumente,
webblaaie, of publikasies wil verleen, kan jy WordArt probeer – dit is dalk net die
kenmerk vir jou. Dit is maklik om by te voeg en die spesiale effekte kan jou die hart
en siel van die partytjie maak.
Die ‘Crabby Office Lady’ het goeie raad wat jy hier kan gaan opsoek.

Maklike regstel van jou digitale foto’s
As jy soos ek is, het jy so baie digitale foto’s op jou rekenaar ingeprop, dat jy
omtrent wil feesvier as jy die een waarna jy op soek is, per ongeluk raakloop. Selfs
dan wil jy dit nie vir enigiemand wys nie, omdat dit ten minste een groot fout op het
wat eers reggestel moet word.
As jy op Microsoft Office 2010 werk, is daar baie eenvoudige fotoinstrumente
beskikbaar om foute reg te stel. Kyk hierdie video.

For more information, please visit www.microsoft.co.za/smb
Contact Microsoft South Africa: 0860 22 55 67

