
Με το Microsoft Office 2019 Professional Plus, θα λάβετε τα βασικά εργαλεία της Microsoft 
για να σας κρατάτε οργανωμένους και παραγωγικούς ακόμα και μέσω της επιχείρησής σας ή 
στην άνεση του σπιτιού σας. Σε αυτό το πακέτο, θα λάβετε τα Word, Excel, Powerpoint, 
OneNote, Outlook, Publisher, Access και Skype. Όλες οι εφαρμογές ενημερώνονται συχνά, έτσι 
ώστε να είστε πάντα up-to-date με τις πιο πρόσφατες λειτουργίες. 
 
Στο Office 2019 Professional δεν απαιτείται σύνδεση, όπως συνέβαινε με το Office 365. 
Αντίθετα, όλο το πακέτο είναι πλήρως λειτουργικό εκτός σύνδεσης. Η σύνδεση στο διαδίκτυο 
είναι απαραίτητη μόνο για τη λήψη ενημερώσεων ασφαλείας και λειτουργιών σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Ως εκ τούτου, το πακέτο προγραμμάτων ενδείκνυται τόσο για 
επιχειρήσεις όσο και για οικιακούς χρήστες, οι οποίοι επί του παρόντος είτε δεν είναι 
εξοικειωμένοι με το υπολογιστικό νέφος είτε δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε αυτό. 
 
Το Office 2019 Professional προσφέρει όλες τις σημαντικές εφαρμογές προκειμένου για τη 
διεκπεραίωση όλων των εργασιών τόσο σε ιδιωτικό επίπεδο όσο και στο χώρο εργασίας. Το 
πακέτο προγραμμάτων αποτελείται και στην έκδοση του 2019 σε διαφορετικές εφαρμογές. 
 
Το Microsoft Word επανέρχεται το 2019 με νέα εμφάνιση και προσφέρει εκτός των άλλων 
βελτιωμένη αναγνώριση των καταχωρίσεων μέσω στυλού και φωνής. Δεν είναι πλέον 
υποχρεωτική η εισαγωγή κειμένου μέσω του πληκτρολογίου: Στυλό, όπως το Microsoft Pencil 
σε συνδυασμό με συσκευές επιφάνειας επιτρέπουν τη φυσική γραφή εντός του Word, η οποία 
μετατρέπεται αυτόματα σε υπολογιστική γραφή. Βελτιώθηκε, επίσης, και η φωνητική 
καταχώριση με την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της βοηθού Cortana σε αυτή τη 
δυνατότητα. Με αυτόν τον τρόπο οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους ένα νέο φάσμα 
δυνατοτήτων χειρισμού του Microsoft Word και έναν νέο τρόπο άσκησης της 
δημιουργικότητάς τους. Φυσικά, με το Word είναι δυνατή η επεξεργασία και άλλων τύπων 
αρχείων, εκτός από την οικεία μορφή αρχείου DOCX. Στο Word είναι πλέον δυνατή η χρήση 
αρχείων SVG με δυνατότητα αυξομείωσης μεγέθους, γεγονός που από τη μια εξοικονομεί 
αποθηκευτικό χώρο στο δίσκο και από την άλλη παρέχει σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία στις 
καθημερινές εργασίες. 
 
Για την παρουσίαση οικονομικών στοιχείων, συνόλων δεδομένων, εξόδων, ονομάτων 
προϊόντων και λοιπών πληροφοριών σε μορφή πίνακα υπάρχει διαθέσιμο και στο Office 
2019 το πρόγραμμα Excel. Σε αυτή την έκδοση η εφαρμογή είναι εξοπλισμένη με νέες 
συναρτήσεις και διαγράμματα, χάρη στα οποία η ανάλυση δεδομένων επεκτείνεται 
σημαντικά εντός του Excel. Από αυτή την αλλαγή επωφελούνται κυρίως οι επιχειρήσεις, 
καθώς η παρουσίαση και διαχείριση των δεδομένων εκτελείται με έναν τρόπο που είναι 
οπτικά καταλληλότερος. 
 
Νέες δυνατότητες προστέθηκαν, επίσης, στο PowerPoint, έτσι ώστε οι χρήστες να είναι πλέον 
σε θέση να προσθέτουν στις παρουσιάσεις τη δυνατότητα εστίασης και παραμόρφωσης και 
μετακίνησης ολόκληρων διαφανειών. Το αποτέλεσμα είναι πιο κατάλληλες, διαδραστικές 
παρουσιάσεις, οι οποίες προσφέρουν περισσότερα από όσα προσέφεραν μέχρι τώρα οι 
τυπικές παρουσιάσεις του PowerPoint. 
 
Το Outlook εξακολουθεί να αποτελεί μια κεντρική εφαρμογή στο Office 2019 Professional. Το 
πρόγραμμα δεν διαχειρίζεται μόνο όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
χρήστη, αλλά προσφέρει επίσης και μια επισκόπηση όλων των γνωστών επαφών καθώς 
επίσης και μια ατζέντα. Σε κάθε γνωστή επαφή ο χρήστης μπορεί να προσθέσει μια 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, ιστοσελίδες και άλλα 
σημαντικά στοιχεία. Μέσω του συγχρονισμού με το Outlook στο smartphone ο χρήστης 



μπορεί να έχει παντού μαζί του τα δεδομένα αυτά. Οφέλη κυρίως για τις επιχειρήσεις: Μέσω 
του Exchange Server είναι δυνατή η διαρκής ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας και των 
ραντεβού για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, το εν λόγω πακέτο του Office δεν είναι 
απλά και μόνο ένα εργαλείο για την εκτέλεση των τυπικών εργασιών γραφείου, αλλά και ένα 
εργαλείο οργάνωσης. 
 
Επιπλέον, η Microsoft συνειδητοποιώντας τις ανάγκες της σημερινής εποχής, προσφέρει 
υποστήριξη για νέες τεχνολογίες, όπως βίντεο 4K, προκειμένου για την προσθήκη αυτών σε 
παρουσιάσεις του PowerPoint. Στο Word είναι πλέον δυνατή η χρήση αρχείων SVG με 
δυνατότητα αυξομείωσης μεγέθους, γεγονός που από τη μια εξοικονομεί αποθηκευτικό χώρο 
στο δίσκο και από την άλλη παρέχει σαφώς μεγαλύτερη ευελιξία στις καθημερινές εργασίες. 
 
Το OneNote χρησιμοποιείται καλύτερα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Εισαγάγετε 
μεμονωμένες σημειώσεις, εικόνες ή άλλο περιεχόμενο που υπάρχει στο διαδίκτυο και 
μοιραστείτε με τους συναδέλφους ή την οικογένειά σας, ενώ τα αποθηκεύετε όλα σε μία 
ασφαλή και εύκολη στην τοποθεσία τοποθεσία. 
 
To Access είναι ένα λογισμικό διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Αν χρειαστεί να 
δημιουργήσετε  μια βάση δεδομένων ή μια εφαρμογή ιστού για να εργαστείτε πιο 
αποτελεσματικά τότε αυτό είναι για σας. Τα προ-κατασκευασμένα πρότυπα δημιουργούν 
εφαρμογές ιστού που λειτουργούν μέσω του προγράμματος περιήγησης ή βάσεων 
δεδομένων χωρίς απαιτούμενη κωδικοποίηση. 
 
Συνδεθείτε με την ομάδα σας οπουδήποτε χρησιμοποιώντας πελάτες σε Windows, Mac, iOS 
και Android ™ ή φέρετε απομακρυσμένους συμμετέχοντες σε χώρους συνεδριάσεων όλων 
των μεγεθών με το Skype for Business. Με ένα κλικ, ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει στην 
ηλεκτρονική σας συνάντηση, από οποιαδήποτε συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε να 
συναντηθείτε αμέσως ή να προγραμματίσετε από το Outlook για αργότερα. 
 
Εκτός από τα Windows, η επαγγελματική έκδοση του Office 2019 ενδείκνυται για την 
τρέχουσα έκδοση του macOS καθώς επίσης και για την έκδοση διακομιστή για τα Windows 
Server 2016. Επιπλέον, η Microsoft απλοποίησε σε όλες τις εφαρμογές την ασφάλεια, τη 
χρηστικότητα καθώς επίσης και τη διαχείριση όλων των προγραμμάτων. Το τελικό πακέτο 
είναι ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές εφαρμογές που θα πρέπει να 
έχουν στη διάθεσή τους οι επαγγελματίες χρήστες. 
 
Η Microsoft βελτιστοποίησε το Office 2019 Professional βάσει των δυνατοτήτων των 
Windows 10. Για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατή η εκκίνηση των εφαρμογών που 
περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο προγραμμάτων σε υπολογιστές που διαθέτουν 
παλαιότερες εκδόσεις Windows. Για τη λειτουργία απαιτείται είτε οποιαδήποτε έκδοση των 
Windows 10.Δεν υπάρχει καμία έκδοση του Office 2019 που να είναι συμβατή με παλαιότερες 
εκδόσεις των Windows. 
 
Το κλειδί και οι οδηγίες για την ενεργοποίηση του προϊόντος θα σας σταλεί με email εντός 24 
ωρών από την αγορά σας, εφόσον η παραγγελία σας έχει γίνει είτε με πιστωτική κάρτα είτε 
με τραπεζική κατάθεση. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, τότε το κλειδί και οι 
οδηγίες για την ενεργοποίηση του προϊόντος θα σας σταλεί με courier εντός 1-3 εργάσιμων 
ημερών. 
 
Tο παρόν προϊόν δε φέρει κουτί ή παρελκόμενα και διανέμεται με την μορφή ηλεκτρονικής 
άδειας ESD (Activation Key). 



 
Χαρακτηριστικά: 
 

 Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 

 Άδεια ενεργοποίησης μόνο για έναν Η/Υ 

 Έκδοση: πολύγλωσση 

 1.6 GHz, επεξεργαστής 2 πυρήνων 

 4 GB, 2 GB (32 bit) μνήμης RAM 

 4 GB διαθέσιμου χώρου στον σκληρό δίσκο 

 Ανάλυση οθόνης 1280 x 768 

 Άδεια lifetime 

 Lifetime αναβαθμίσεις 


