
Poznań, 10.11.2009

Komputer Apple w firmie

Komputer Apple jest gotów wspierać rozwój firmy od chwili, kiedy go włączysz. Od razu 
udostępnia narzędzia do prowadzenia wideokonferencji, obsługi poczty e-mail, kalendarza czy 
książki adresowej. Działa na nim Microsoft Office i wymiana dokumentów z użytkownikami PC 
nie jest żadnym problemem.
Mac jest ponadto całkowicie wolny od zagrożeń wirusowych, które zakłócają pracę komputerów 
PC. Wszystko to oznacza mniej przestojów i zgłoszeń  do oddziałów wsparcia IT.

Aby dowiedzieć się więcej o zaletach pracy na komputerach Apple zapraszamy na bezplatne 
prezentacje Mac Biznes, ktore odbędą się w listopadzie w Cortland. 
W trakcie spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z obsługą komputerów 
Apple w środowisku biznesowym. 
Uczestnicy dowiedzą się,  jak szybko i łatwo przygotować prezentacje w Keynote, czy tworzyć i 
publikować strony WWW w iWeb. Jak skonfigurować sieć oraz co zrobić, żeby na Maku używać 
również aplikacji przeznaczonych dla Windows.

Spotkania odbędą się w czterech miastach według poniższego harmonogramu:

Poznań
Termin: 20.11 (piatek) godz. 11:00-14:30
Miejsce: Centrum Kongresowe Hotel IOR, ul. Władysława Węgorka 20, sala nr 10, 60-318 Poznań

Katowice
23.11 (poniedzialek) godz. 11:00-14:30
miejsce: Qubus Hotel, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

Wrocław
Termin: 24.11 (wtorek) godz. 11:00-14:30
miejsce: Centrum Innowacji ProLearning, ul. Legnicka 52, Wrocław

Warszawa
30.11 (piątek) godz. 11:00-14:30
miejsce: Salon Cortland, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, Warszawa

UWAGA! Dla uczestników spotkań przygotowano specjalną ofertę cenową.

Więcej informacji oraz zapisy znajdują się na stronie: http://szkolenia.cortland.pl/
Szkolenia_Cortland/Mac_Biznes.html
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Cortland Sp. z o.o. powstał w 1992 roku. Od początku istnienia zajmuje się szeroko pojętym 
rynkiem DTP, Prepress oraz CAD zarówno w sferze handlu jak i usług. Ważny element działalności 
stanowi też obsługa sektora edukacyjnego i publicznego. Sprzedaż obejmuje systemy komputerowe 
Apple dla grafików, profesjonalne oprogramowanie graficzne firm Adobe, Quark, Corel, kompletne 
systemy kontoli barwy, drukarki wielkoformatowe, urządzenia archiwizujące oraz systemy 
wspomagania projektowania architektonicznego. 
W ciągu 17 lat istnienia Cortland dostarczył i wdrożyl w całym kraju kompletne systemy graficzne 
w wielu tysiącach firm.  Firma ma swoje oddziały w Poznaniu, Warszawie, Katowicach oraz 
Wrocławiu.


