
Cortana * 
Windows 10 přichází s tou nejosobnější 

asistentkou v historii. Cortana se v průběhu 

času přizpůsobuje vašim potřebám a zá-

jmům. Dokáže vám poradit přesně ve chvíli, 

kdy ji začnete potřebovat. Ať už k jejímu 

ovládání na zařízení s Windows 10 použijete 

hlas nebo klávesnici. 

 

* O dostupnosti vybraných produktů a služeb 
pro vybrané regiony budeme dále informo-
vat. 

Jeden systém 

Windows 10 je stejný na všech zařízeních. 

S funkcemi jako je Xbox Gaming nebo 

Cortana můžete hladce měnit počítač za 

tablet, telefon nebo Xbox One bez toho, 

abyste se museli učit ovládat vždy něco 

jiného. 

Windows přináší mnohem víc než dříve. Kdykoliv, 

kdekoliv, z jakéhokoliv zařízení. 



Office  

Nový Office pro Windows 10 

přináší jednotné rozhraní pro mo-

bilní telefony, tablety a PC i novou 

verzi programů Word, Excel, Power-

Point, OneNote a Outlook. 

Doporučení pro prodejce 

Stále nabízíme a prodáváme Windows 8.1. To znamená, že ještě nenastal správný čas 

začít nabízet zákazníkům Windows 10. Určitě bude rozumnější soustředit se na prodej 

zařízení s Windows 8.1, která aktuálně nabízíte. 

 

Pokud se zákazník zeptá na Windows 10, řekněte mu, co víte. Nezapomeňte na 

nabídku bezplatného upgrade z Windows 7 a Windows 8 a doporučte správné zařízení 

s Windows 8, pokud vaši pomoc potřebuje. 

 

Univerzální aplikace 

Nové aplikace pro fotografie, videa, hudbu, 

mapy, kontakty a zprávy, e-maily a kalendář 

jsou přímo předinstalovány do Windows 10. 

Navíc se stejným rozhraním skrz všechna 

zařízení s Windows 10. 



Hry 

Xbox s Windows 10 umožňuje 

hráčům vychutnat si to nejlepší ze 

služby Xbox Live na PC s Windows 

10 i Xbox One. Hráči nyní mohou 

streamovat tituly z Xbox One a hrát 

je na svém PC s Windows 10. 

FAQ 
Q: Kdy bude Windows 10 dostupný?  

A: Windows 10 bude dostupný později v průběhu tohoto roku (2015). 

Q: Kdy bude dostupný upgrade zdarma na Windows 10? 

A: Datum uvedení ještě nebylo oznámeno, ale nabídka bude platit celý první rok od uvedení Windows 10 na trh. Další 

informace o nabídce bezplatného upgrade na Windows 10 zveřejníme během následujících měsíců. 

Q: Pro koho je tato nabídka? 

A: Microsoft tuto nabídku nabízí pro domácí i komerční využití Windows včetně studentů, technických nadšenců a podni-

katelů. Nabídka bezplatného upgrade a poskytnutí Windows jako služby už nevnímá Windows jako produkt nebo SKU, je 

to zcela nová zkušenost měnící vztah mezi uživatelem a jeho systémem. 

Project Spartan 

Nová generace internetového prohlížeče pro 

Windows 10 má zcela nový vzhled, 

zdůrazňující to hlavní - web. Můžete si rov-

nou udělat poznámku klávesnicí nebo perem 

do webové stránky, nebo využít Cortanu a 

vyhledávat, či pracovat s webem mnohem 

rychleji, než kdy předtím. 



Continuum 
Windows 10 podporuje ještě plynulejší 

užívání zařízení 2v1. Automaticky rozpozná, 

zda je klávesnice připojená a tomu 

přizpůsobí ovládací rozhraní systému. 

Nový hardware * 
21. ledna byla oznámena dvě zcela nová zařízení, 

Microsoft HoloLens a Surface Hub. Podívejte se 

na: 

www.hololens.com 

www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/ 

kde budeme zveřejňovat další informace o těchto 

produktech. 

* O dostupnosti vybraných produktů a služeb pro 
vybrané regiony budeme dále informovat. 

FAQ 
Q: Bude dostupný upgrade na Windows 10 i pro Windows RT? 

A: Pracujeme na updatu pro Windows RT, který tomuto systému přinese vybrané funkce Windows 10. Během 

následujících měsíců zveřejníme bližší informace. 

Q: Bude mít uživatel po upgrade nárok na uživatelskou podporu? 

A: Samozřejmě. Upgrade bude poskytován s plnou uživatelskou podporou ze strany Microsoftu. 


