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Apple
Mac OS X Leopard 10.5.1
A Mac OS X operációs rendszer legújabb, 10.5 Leopard változata, amely több mint 300 kisebbnagyobb újítást tartalmaz.
Az operációs rendszer főbb funkciói:
·

Desktop – A Mac OS X Leopard új kinézetét az Ön kedvenc háttérképe és a korábban
az íróasztalt ellepő fájlok könnyen elérhető paklikba (Stacks) gyűjtése teszi olyan
gyönyörűen letisztulttá.

·

Finder – Böngésszen fájljai között úgy, ahogy a zenéi között böngészne a CoverFlowban.

·

Quick Look – Nézze meg, játssza le vagy lapozza át fájljait anélkül, hogy bármilyen
szoftvert megnyitna hozzá.

·

Time Machine – Véletlenül kitörölt egy fájlt, amire szüksége lenne? Menjen vissza az
időben, és állítsa vissza egyetlen kattintással elveszett fájljait és mappáit.

·

Spaces – Használjon akár 16 íróasztalt egyszerre, így tágasabban elfér minden ablak, és
kényelmesen csoportosítva használhatja alkalmazásait.

·

Boot Camp – Futtasson Windows-t a Mac-en, még gyorsabban és még egyszerűbben.

Az operációs rendszer fő rendszerkövetelményei:
·
·
·
·
·
·

Mac számítógép Intel, PowerPC G5 vagy PowerPC G4 (867 MHz vagy gyorsabb)
processzorral
512 MB memória
DVD meghajtó
9 GB szabad lemezterület
Egyes funkciókhoz Internet-kapcsolat szükséges, amely külön költségek felmerülését
eredményezheti.
Egyes funkciókhoz az Apple’s .Mac előfizetés szükséges.
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Microsoft
Windows Vista Business
A Windows Vista Business az első Windows operációs rendszer, amely a kisvállalkozások
igényeinek figyelembe vételével készült. Elősegítheti üzleti sikereit a fejlett, áttekinthető
felhasználói felülettel, ahol gyorsan és egyszerűen kereshet adatokat a számítógépen vagy az
interneten. Az új, hatékony biztonsági funkciókkal kézben tarthatja és megvédheti a vállalkozás
szempontjából fontos információkat, melyek az ügyféllel kiépített bizalmi kapcsolat alapját
képezik.
A növekvő vállalkozások számára a hordozható számítógépes lehetőségek lehetőséget
nyújtanak a kapcsolattartásra irodán belül és kívül. A Windows Vista Business jóvoltából
kevesebb időt kell töltenie technológiai támogatással kapcsolatos kérdésekkel, így nagyobb
figyelmet fordíthat az üzlet felvirágozatására. Az OS segít abban, hogy az alkalmazottak
egyszerűen tudjanak csatlakozni a hálózatra, és biztosítja számukra a számítógép teljes
kihasználását irodán belül és kívül. Készüljön fel a jövő világára, és alapozza meg
számítógépes rendszerét a ma és a holnap igényeinek megfelelően.
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Microsoft
Windows Vista Home Basic
A Windows Vista Home Basic az otthoni számítógépes munka alapvető feladatainak
elvégzésére szolgáló operációs rendszer. Ha csak internetes böngészésre, e-mailezésre vagy
fényképek megtekintésére szeretné használni számítógépét, ez a változat épp megfelelő kiadás
Önnek. Bár nem rendelkezik a Windows Vista Home Premium összes előnyével, a Windows
XP rendszernél egyszerűbb és biztonságosabb munkát tesz lehetővé.
Az operációs rendszer szembetűnő előnye az egyszerű program- és fájlkeresés. Az azonnali
asztali keresőfunkció minden dokumentumot, e-mailt, fényképet és más fájlt átnéz, és a kívánt
módon rendezi a találatokat. A Windows Internet Explorer 7 beépített webes keresőjével
kombinált Windows Vista használatakor kevesebb időt kell fordítania a keresésre, és több időt
fordíthat a lényegi tevékenységre.
A rosszindulatú szoftverek és ártó szándékú webhelyek elleni automatikus védelemmel
felszerelt OS segítségével az egész család nagyobb biztonságban használtja a számítógépet.
Ezen felül a szülők beépített felügyeleti funkciókkal biztosíthatják gyermekeik védett és
életkoruknak megfelelő számítógép-használatát.
A Windows Vista Home Basic segítségével minden eddiginél könnyebb egy új számítógép
üzembe helyezése, és számos funkció biztosítja a régi számítógép összes adatának és
beállításának átvitelét az új gépre. Továbbá biztos lehet abban, hogy ez a technológia évekig
biztosítja a rendszer gyors és megbízható működését.
Egyszóval a Vista Home Basic mindent megad, amire az otthoni számítógép-használat során
szükség lehet.
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Microsoft
Windows Vista Home Premium
A Windows Vista Home Premium az otthoni asztali és hordozható számítógépekhez ajánlott
Windows-kiadás, amely megadja mindazt a hatékonyságot és szórakozást, amit csak szeretne
elérni a számítógép otthoni és utazás közben történő használata során. Az operációs rendszer
része a Windows Media Center, mely megkönnyíti a digitális fényképek, TV-műsorok és
filmek valamint zenék élvezetét. Ezen felül mindvégig nyugodt lehet, hiszen számítógépe a
biztonság és megbízhatóság teljesen új szintjén áll. Ez az operációs rendszer mindent összevéve
újrafogalmazza az otthoni számítógép-használat élményét.
A Windows Vista Home Premium főbb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Beépített keresés
Internet Explorer 7
User Account Control
Tűzfal és Defender
Windows Aero felhasználói felület
Network Center
Parental Control
Windows Media Center
Windows DVD Maker
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Microsoft
Windows Vista Ultimate
A Windows Vista Ultimate jó döntés a vállalkozás számára - ma és holnap egyaránt.
Ha mindezt már elérte, és rugalmasan képes váltani a játék és a hatékony munkavégzés között,
a Windows Vista Ultimate a legjobb megoldás az Ön számára. Ez az operációs rendszer kiadás
fejlett, üzleti tevékenységre célzott infrastruktúrát, mobilitást és hatékonyságot, valamint
kiemelkedő otthoni digitális szórakozási lehetőségeket kínál egy egységben.
Az Ultimate kiadás tartalmazza a Home Premium összes funkcióját, köztük a Windows Media
Center, a nagy felbontást támogató Windows Movie Maker és a Windows DVD Maker
alkalmazást. Továbbá tartalmazza a Vista Business összes jellemzőjét is, így az üzleti
hálózatépítés lehetőségét, a központi kezelési eszközöket és az újszerű biztonsági mentési
funkciókat. Ezen felül az összes új biztonsági és adatvédelmi funkciót is magában foglalja,
melyek használata új dimenziót nyit a Windows Vista felhasználóinak.
A Windows Vista Ultimate továbbá támogatja a Windows Vista valamennyi új mobilitási
lehetőségét, vagyis a Windows Tablet and Touch technológiát, a Windows SideShow, a
Windows Mobilközpont és még számos újszerű funkció használatát.
Ha egyetlen számítógépről szeretné megoldani a munkához, utazáshoz és szórakozáshoz
kapcsolódó összes igényét, biztos lehet abban, hogy ez az operációs rendszer mindent megad,
amire szüksége van.
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Microsoft
Windows XP Home
A Windows XP Home Edition otthoni használatra optimalizált operációs rendszer, amely
egyedülállóan széles szolgáltatás-palettával segíti a kikapcsolódást, szórakozást.
10 érv a Windows XP Home mellett:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gyors felhasználóváltás
Új, egyszerűsített megjelenés
Windows Media Player for Windows XP
Windows Messenger
Windows Movie Maker
Képek
Internet Explorer 6
Távsegítség
Rendszer-visszaállítás
Hálózat beállítása varázsló
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Microsoft
Windows XP Professional
A Windows XP Professional SP2 operációs rendszer ideális üzleti célokra és nagy
teljesítményigényű otthoni feladatokra, emellett új normákat állít fel a megbízhatóság és a
teljesítmény terén.
10 érv a Windows XP Professional mellett:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Új Windows rendszermag
Kompatibilitási üzemmód
Eszközmeghajtók visszaállítása
Automatikus rendszer visszaállítása
Távoli asztal
Távsegítség
Gyors visszatérés készenléti és hibernált állapotból
Fájlrendszer titkosítása
Számos feladat késedelem nélküli egyidejű végrehajtása
Egyéni igényeknek megfelelő munkavégzés
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