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602PC SUITE 2003 - Jiří Lapáček ke stažení
PDF Sada programů 602Pro PC SUITE
nabízí již desetitisícům českých uživatelů
funkčně i cenově přístupnou alternativu

pohodlného a plnohodnotného kancelářského
softwaru. Pro ty, kdo s těmito programy

zatím nepracují, nebo plně nevyužívají jejich
možností, připomeňme, co v 602Pro PC

SUITE naleznete: Textový editor 602Text je
alternativou k Microsoft Wordu a je plně
kompatibilní s jeho formáty. Tabulkový
kalkulátor 602Tab je určen k vytváření
tabulek a grafů a díky několika stovkám

funkcí umožňuje s daty provádět nejrůznější
statistické, finanční i jiné výpočty. Je plně

kompatibilní s formáty MS Excelu. Grafický
editor 602Photo slouží k úpravám a tisku
obrázků i fotografií, jejich retušování a
vytváření různých efektů. Dokáže přímo
zpracovat výstup z digitálního fotoaparátu
nebo skeneru. Aplikaci 602Album lze
používat jako klasické fotoalbum pro

ukládání fotografií; k nim lze ovšem přidávat
různé popisky, efekty, komentáře (písemné i
zvukové) a mnoho dalšího. Umožňuje také
vytvářet k fotografiím náhledy obrázků a

zajišťuje jejich sdílení v síti. 602Mail je dnes
již nezbytným nástrojem pro elektronickou
poštu, organizaci času a týmovou spolupráci.

Doplňkovými nástroji MagicGraf a
MagicText vytvoříte grafy a umělecky

ztvárněné texty. Se všemi těmito nástroji se
naučíte pracovat v příručce, která vás celou
sadou provede mimořádně srozumitelným
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jazykem, vizuální formou a názornými
příklady. Konkrétně s knihou zvládnete:

psaní, tisk a ukládání textových dokumentů a
jejich úhledné formátování, vytváření
dokumentů s tabulkami, obrázky a styly
kontrolu pravopisu, jazykový překlad,
vyhledání synonym či antonym, snadné
vytváření efektních tabulek bez obav ze
vzorců a výpočtů, práci s rozsáhlejšími
tabulkami, vyhledávání, třídění a tisk dat,
načítání obrázků, snímání a retuš fotografií,
jejich úpravu a vkládání do dokumentů,
prezentaci tabulkových dat v grafech,
komunikaci pomocí elektronické pošty,

tvorbu osnovy, obsahu a rejstříku v dlouhých
dokumentech, základy vytváření webových
stránek a publikaci stránek na Internet, třídění
a otevírání dokumentů i multimediálních
souborů z jednoho ?alba? souborů. O

autorovi:Jiří Lapáček (*1956) pracuje ve
firmě Software602 a.s. jako programátor a
vedoucí dokumentace. Je autorem několika

desítek publikací a manuálů ke
kancelářskému softwaru a Internetu, které
jsou mezi čtenáři velmi oblíbeny pro svou

srozumitelnost, živý a přívětivý styl výkladu.
Je také autorem několika interaktivních
počítačových kurzů, řady příspěvků do

časopisů a několika knih, například Internet
pro úplné začátečníky.
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