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Windows OS, Office, antiviruso ir kitų programų instaliavimas. Ką pasirinkti? XP, 7 ar 8
Kaip ir kur patikimai susiinstaliuoti operacinę sistemą, antivirusinę programą, office ir kitas reikalingas
kompiuterines programas. Atsakymas žinutės apačioje
Daugumai žmonių kyla klausimų dėl operacinės sistemos pasirinkimo. Šiuo trumpu straipsniu pabandysim apžvelgti viską nuo a iki z.Windows XP:Teoriškai ši
versija jau pasenusi tačiau praktiškai - į senesnius kompiuterius kitokios alternatyvos nėra!Windows 7 Starter:Kaina: 0 Lt nes diegiama tik į brand
kompiuteriusĮdiegus „Windows 7 Starter“ interneto kompiuteriu naudotis lengviau, nes norimus darbus galite atlikti greičiau – mažiau laukimo, spustelėjimų ir
varginančių prisijungimų prie tinklų. „Windows 7 Starter“ įdiegtos pačios naujausios patikimumo ir greitos reakcijos technologijos, ji panaši į „Windows“ ir su ja
suderinama.Windows 7 Home Premium:Naudojant „Windows 7 Home Premium“ lengva sukurti namų tinklą ir bendrinti visas mėgstamas nuotraukas, vaizdo įrašus
ir muziką. Galite net žiūrėti, pristabdyti, atsukti ir įrašyti televiziją. Geriausios pramogos jūsų kompiuteryje naudojant „Windows 7 Home Premium“.Windows 7
Professional:Jei kompiuterį naudojate dirbdami, jums verta įsigyti „Windows 7 Professional“. Naudodami šią versiją galėsite veiksmingiau atlikti užduotis ir geriau
apsaugoti itin svarbią darbo informaciją. Daugelį kasdienių užduočių atliksite keliais spustelėjimais, todėl mažiau laiko teks praleisti nustatant projektorius,
spausdintuvus ir tinklus. Patobulintos atsarginio kopijavimo parinktys padės apsaugoti darbus, nes namuose ar įmonės tinkle automatiškai bus sukurtos atsarginės
kopijos. O per „Windows XP Mode“ galėsite naudotis daugeliu „Windows XP“ programų sistemoje „Windows 7“.Windows 7 Ultimate:„Windows 7 Ultimate“ yra
universaliausias ir galingiausias Windows 7 leidimas. Juo nepaprastai lengva naudotis, be to, jame yra „Home Premium“ pramoginės funkcijos ir „Professional“
parinktys, skirtos įmonėms, įskaitant galimybę naudoti daugybę Windows XP verslo programų sistemoje „Windows XP Mode“. Kad būtų dar saugiau, savo
duomenis galite šifruoti naudodami „BitLocker“ disko šifravimą ir „BitLocker To Go“. O kad būtumėte dar lankstesni, galite dirbti naudodami bet kurią iš 35 kalbų.
Visa tai gausite naudodami „Windows 7 Ultimate“.Windows 8:Teoriškai - tai naujausias Windows "kūdikis", tačiau ar tikrai geriausias?...Užsisakykite patikimą
Windows operacinės sistemos diegimą internetu ir sutaupykite! Užsisakius šią paslaugą, prekių krepšelyje, laukelyje "Taikyti nuolaidą. Įveskite nuolaidos kodą"
įveskite raktažodį PC10 ir gaukite papildomą 10 % nuolaidą!Atlikus mokėjimą - susisiekite telefonu 8 643 66066 ir suderinsite jums patogų laiką, kada galėsite
pristatyti savo kompiuterį. Operacinės sistemos diegimui, kompiuterį reikės pristatyti adresu Šv. Gertrūdos g. 31A Kaunas
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