


 Microsoft  

Microsoft Corporation este o companie americană, cea mai mare 

producătoare de software din lume. 
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 Microsoft 

Microsoft Windows este numele unei serii de sisteme de 

operare create de compania Microsoft.  

Microsoft a introdus Windows pe piață pentru prima dată în noiembrie 

1985, ca un supliment la MS-DOS, deoarece interfeţele grafice erau din 

ce in ce mai apreciate. 
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Sistemul de operare Windows 
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Generaţia Versiunea Anul 

1 

1.0 1985 

2.0 1987 

3.0 1990 

3.1 1992 

2 95 1995 

3 98 1998 

4 Millennium 2000 

5 XP 2002 

6 Vista 2006 

7 7 2010 

8 8 2013 

10 10 2015 
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 Microsoft 

Microsoft Office sau MS Office este o suită de programe de 

birou create de firma Microsoft Corporation. 
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Word 

 

 

 

 

 

Microsoft Word este un procesor de texte.  

 

Un procesor de text, sau un sistem de pregătire a documentelor, este o 

aplicație folosită pentru producerea (înțelegând prin aceasta: 

compoziție, editare, așezare în pagină sau formatare, eventual 

și tipărire) de orice tip de material destinat tipăririi. 
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 Microsoft 

Excel 

 

 

 

 

 

Microsoft Excel  este un program de calcul tabelar. 

 

Un program de calul tabelar este un program care permite crearea unor 

foi de calcul asemanatoare cu foile de calcul contabile care permit 

realizarea automata a unor calcule. 
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PowerPoint 

 

 

 

 

 

PowerPoint este utilizat pentru efectuarea unor prezentări grafice. 

 

Prezentările grafice constau dintr-un număr de pagini individuale, 

"cadre" sau "slide"-uri. Termenul "slide" este o trimitere la proiector de 

diapozitive. Diapozitive pot conține text, grafică, sunet, filme, și alte 

obiecte, care pot fi aranjate în mod liber. Acestea pot fi create atât 

separat, cât și cu ajutorul unui șablon. 
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Outlook 

 

 

 

 

 

Microsoft Outlook este un client de poştă electronică. 

 

Poșta electronică desemnează sisteme pentru transmiterea sau primirea 

de mesaje, de obicei prin Internet. Tot „e-mailuri” („corespondențe”, 

„mesaje”) se numesc și mesajele individuale trimise prin aceste sisteme. 

Cuvântul provine din engleză de la electronic mail, poștă electronică.  
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OneNote 

 

 

 

 

 

Microsoft OneNote este un program de calculator utilizat pentru 

culegerea de informații și pentru colaborarea multi-utilizator.  

 

Aplicaţia permite utilizatorului să i-a notiţe (scrise sau tastate), desene, 

decupaje ecran și comentarii audio. Notele pot fi partajate cu alți 

utilizatori OneNote pe Internet sau într-o rețea. 
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Access 

 

 

 

 

 

Microsoft Access este un program pentru crearea și administrarea 

unei baze de date relaţionale. 

 

O bază de date, reprezintă o modalitate de stocare a unor informaţii și 

date pe un suport extern (un dispozitiv de stocare), cu posibilitatea 

extinderii ușoare și a regăsirii rapide a acestora.  
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Publisher 

 

 

 

 

 

Programul Microsoft Office Publisher este programul pentru machetare 

(aranjare în pagină). 

 

Este un program de introducere în domeniul editării și pregătirii 

documentelor pentru tipar. Multitudinea de șabloane, scheme de culori, 

colecția de instrumente de lucru proiectate de programatorii soft-ului, 

ajută mult utilizatorul la realizarea cu ușurință a documentelor și este o 

variantă mai ieftină față de programele consacrate din domeniul 

tehnoredactării. 
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Office Online 

 

 

 

 

 

Microsoft Office Online este o suită de aplicaţii on-line de birou. 

 

Aceste aplicaţii permit utilizatorilor să creeze și să editeze fișiere 

utilizând versiuni ușoare, pe bază de browser web ale aplicații Microsoft 

Office: Word, Excel, PowerPoint și OneNote. Oferta include, de 

asemenea Outlook.com, People, Calendar și OneDrive. 
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Office Mobile 

 

 

 

 

 

Microsoft Office Mobile este o suită de programe de birou pentru 

platformele Windows Mobile (edițiile Professional, Classic, Standard), 

Windows Phone și Symbian.  

Programe: 

• Word Mobile 

• Excel Mobile 

• PowerPoint Mobile 

• OneNote Mobile 

• Outlook Mobile 
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Microsoft 

Webografie 

 

1.http://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft 

2.http://office.microsoft.com/ro-ro 

3.http://ro.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office 
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