
ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ ΚΑΙ ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΉΣ - ΜΕ ΤΟ OFFICE 2019 HOME AND STUDENT 

Η ιδανική λύση για οικιακούς χρήστες: Office 2019 Home and Student 

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για όλους όσους εργάζονται από το σπίτι τους, για 

ιδιώτες χρήστες και φοιτητές:Όλα αυτά τα συνδυάζει το Office 2019 στην έκδοση Home and 

Student. Η άδεια χρήσης καλύπτει μία συσκευή και περιέχει τα προγράμματα Word, Excel 

και PowerPoint.Το OneNote αποτελεί επίσης μέρος του πακέτου και είναι διαθέσιμο για 

λήψη μέσω του Windows Store στα Windows 10.Οι χρήστες αποθηκεύουν τα δεδομένα είτε 

εκτός σύνδεσης απευθείας στον υπολογιστή τους ή online στο υπολογιστικό νέφος μέσω 

της εφαρμογής OneDrive ή μέσω κάποιας εφαρμογής ενός άλλου παρόχου.«Κάντε 

περισσότερα στο σπίτι ή το σχολείο»:Αυτό είναι το σύνθημα της Microsoft, το οποίο 

συνοδεύει και αντιπροσωπεύει πλήρως αυτή την έκδοση του Office 2019. 

 

Η δημιουργία εγγράφων με επαγγελματική εμφάνιση είναι τώρα πιο αποτελεσματική στο 

Word 2019:Η επεξεργασία και η διόρθωση του περιεχομένου της εκτύπωσης 

πραγματοποιούνται σε ένα βήμα. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται η γνωστή από τις 

προηγούμενες εκδόσεις λειτουργία αναζήτησης, έτσι ώστε οι νέοι χρήστες να έχουν 

γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές λειτουργίες του Word 2019.Ένα εντελώς νέο 

χαρακτηριστικό στην έκδοση Office 2019 Home and Student είναι επίσης η ενσωμάτωση 

γραφικών SVG, των οποίων η αυξομείωση μεγέθους και η μετακίνηση είναι πιο απλή σε 

σύγκριση με τα αρχεία γραφικών JPG ή PNG. Όσοι χρήστες χρησιμοποιούν στυλό για να 

γράψουν σε μια οθόνη αφής, θα βρουν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τη βελτιωμένη 

αναγνώριση γραφής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο κατά τη λήψη σημειώσεων. 

 

Για τέλειες παρουσιάσεις ενδείκνυται το PowerPoint 2019:Το γνωστό εργαλείο επιτρέπει τη 

δημιουργία διαφανειών και πλήρων παρουσιάσεων επαγγελματικού επιπέδου. Οι ιδέες και 

οι πληροφορίες παρουσιάζονται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο, τόσο οπτικά όσο και 

ηχητικά. Το νέο χαρακτηριστικό στο PowerPoint του Office 2019 και σε όλες τι εκδόσεις 

είναι η χρήση εγγραφής σε ανάλυση Ultra HD, έτσι ώστε να είναι δυνατή πλέον η εύκολη 

ενσωμάτωση βίντεο 4K στις διαφάνειες. Η βελτιωμένη υποστήριξη της λειτουργίας 

εστίασης και αυξομείωσης του μεγέθους των υφιστάμενων φωτογραφιών ή άλλων 

γραφικών καθιστούν, επίσης, περιττή την αγορά πρόσθετων προγραμμάτων επεξεργασίας 

εικόνας. Από απλές διαφάνειες έως και διαφάνειες με αρκετές σελίδες, το PowerPoint 2019 

είναι το κατάλληλο εργαλείο. 

 

Με το Excel 2019 οι κάτοχοι αυτής της άδειας χρήσης έχουν τη δυνατότητα διαχείρισης 

πινάκων. Δεδομένα οποιασδήποτε μορφής καταχωρίζονται και παρουσιάζονται πάρα πολύ 

απλά. Πλήκτρα συντόμευσης επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσβαση στις σημαντικότερες 

λειτουργίες για τους χρήστες που εργάζονται καθημερινά με το Excel. Βελτιωμένες στη νέα 

έκδοση είναι μεταξύ άλλων και οι μαθηματικές συναρτήσεις, των οποίων ο αριθμός στο 

πακέτο είναι αυξημένος. Επίσης, η εφαρμογή θέτει στη διάθεση του χρήστη νέες μεθόδους 

προκειμένου για την κατάλληλη οπτική παρουσίαση των δεδομένων και αποτελεί, ως εκ 

τούτου, ένα εργαλείο απεικόνισης δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι χρήστες 

εξοικονομούν χρόνο και είναι ευτυχείς με τη γνωστή ροή εργασίας με το Excel. 



 

Το OneNote δεν αποτελεί πλέον σταθερό συστατικό στοιχείο του πακέτου Office 2019 

Home and Student. Οι χρήστες μπορούν, ωστόσο, να κάνουν λήψη του προγράμματος από 

το Windows Store. Επιπλέον, η Microsoft έχει καταργήσει τη συμβατότητα με όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις των Windows. Ο χρήστης πρέπει να έχει εγκατεστημένα στον 

υπολογιστή του τα Windows 10, προκειμένου να μπορεί να επωφεληθεί από τα 

πλεονεκτήματα που προσφέρει το Office 2019 και όλες οι εφαρμογές περιέχονται σε αυτό. 

Ωστόσο, η άδεια χρήσης είναι πλήρης και καλύπτει τη λήψη ενημερώσεων από τη Microsoft 

για τουλάχιστον πέντε έτη. Σε αντίθεση με το Office 365 δεν υφίστανται τέλη συνδρομής. Η 

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων στο OneDrive ενδεχομένως να 

συνοδεύεται με επιπρόσθετο κόστος. 

 

Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 

Μνήμη τυχαίας προσπέλασης: τουλ. 2 GB RAM 

Σκληρός δίσκος: τουλ. 3 GB διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου 

Οθόνη: Ανάλυση τουλ. 1.024 * 768 Pixel 

Κάρτα γραφικών: Η υποστήριξη DirectX 10 απαιτεί ένα περιβάλλον εργασίας με επιτάχυνση 

GPU 

Πρόγραμμα περιήγησης: τρέχουσες εκδόσεις των Internet Explorer, Chrome, Firefox, 

Microsoft Edge ή Safari 

Έκδοση .NET: τουλάχιστον έκδοση .NET 3.5 


