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Khóa Sản phẩm Office 2010: Microsoft Office 2010 là phiên bản kế nhiệm của Microsoft Office 2007 và là phiên bản của Microsoft Office Suite Of Improvements. Khi bạn cài đặt cho Office 2010, bạn sẽ nhận được yêu cầu kích hoạt từ Microsoft Office 2010 Chia sẻ bộ phím 2010 dành cho máy tính để bàn chuyên nghiệp cuối cùng 2020 Nếu bạn không biết
cách cài đặt Office 2010, bạn có thể tham khảo bài viết này Hướng dẫn cài đặt vết nứt hoàn chỉnh Mircosoft Office 2010 mà bạn đã chia sẻ trước đó. Dưới đây là bộ khóa cài đặt cho Mircosoft Office 2010 Professional Plus. key office 2010 Xem thêm: Download IDM Full BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVJP
YQMQM-9KV3J-97G7V-8CK38–346GW 65XRT-YGH2D-TXX9L-YYTR5-OLPW4 MB8VG-KB3VC-D236C-H82YB-KYRY6 TTK27-44W3B-PVC8K-XJQW8-KJMVG W4D2C-3YK88-KMYP2-2QTXY-28CCY DLHF8-ERYT8-749YT-3RJKE-WJHF8 PTGBH-XTT3P-RGDC6-VJDTC-TP6GY 2K79J-DVFWG-MJT2Q-BX82R-T9PDV BQHWD-TGT8T-QC7WW-
86HWT-RCT6T MRPB7-8CBBK-YGPHK-F9JWW-D9KYB YQYVG-FR8DB-29J6H-3KBF7-BX286 XF9HV-MG4CV-KCK8F-T39WK-XW3QR TVFJ7-76TR7-HHCKT-QQFJR-8KTTD 9GVVR-X6VJT-WDDXD-YB4M2-RQ7CV 2WTBW-YTM4Q-HCRHY-4VKFP-YBMRB V7QKV-4XVVR-XYV4D-F7DFM-8R6BM 6HJT3-2FGBC-DHKVV-672GY-VCJHK 7TF8R-
933DG-MCBQR-TXPM7-G4JRM YWFQQ-72JGG-BX6G8-7YWWP-QHQ29 GF8X2-9XRHD-FM2W9-WVRTC-7B3PG PQCFB-YGXGC-TXB66-DH3VW-GCGYQ CQYRY-3KBR3-JW34C-VGH7M-MQM Hướng dẫn nhập key active Office 2010 đơn giản Sau khi tải bộ phần mềm Microsoft Office 2010 là một trong những văn phòng quan trọng nhất trong năm
2010. Do đó, Bạn đã thực hiện các bước chính để cài đặt phần mềm Office 2010. Yêu cầu cấu hình để cài đặt và thực hiện Office 2010 cao gấp đôi Office 2003 và cao gấp 1,5 lần so với Office 2007. Tin xấu cho nhiều người dùng. Trên blog cá nhân của mình, Alex Dubec, giám đốc lập trình cho nhóm đang phát triển bộ xử lý văn bản Microsoft Office 2010,
đã tiết lộ các yêu cầu phần cứng tối thiểu để cài đặt và ra mắt chính thức phần mềm chạy bộ sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 6 năm 2010. Nếu máy tính của bạn sử dụng Office 2007, nó gần như chắc chắn sẽ chạy Office 2010, nhưng nếu bạn sử dụng Office 2003, có thể bạn sẽ cần phải nâng cấp phần cứng của mình, Dubec viết. Phiên bản 32-bit
của Office 2010 sẽ chỉ hoạt động trên Windows XP SP3, Windows Vista SP1, Windows 7, Windows Server 2008 và Windows Server 2003 R2. Phiên bản 64-bit cũng hoạt động trên các hệ điều hành tương tự (phiên bản 64-bit) ngoại trừ Windows Server 2003 R2. Yêu cầu về bộ xử lý và RAM của Office 2010 cao gấp đôi Office 2003 và Office 2007. Office
2003 yêu cầu bộ xử lý có tối thiểu là 233 MHz, 128MB RAM. Đối với Office 2010, cần tối thiểu 500 MHz bộ xử lý và 256MB RAM. Yêu cầu không gian cho ổ đĩa cứng cũng cao hơn. Nếu Office 2007 yêu cầu ít nhất 1GB ổ cứng, Office yêu cầu một nửa hoặc 1,5GB. Các tính năng mới có nghĩa vụ phải được nhiều hơn Thêm mã và dung lượng ổ cứng, vì vậy
nó cần phải lớn hơn, Dubec nói. Sự khác biệt lớn nhất giữa Office 2010 và các phiên bản cũ hơn là nó yêu cầu cả GPU (bộ xử lý đồ họa) khi làm việc với đồ họa trên Excel hoặc PowerPoint. Microsoft thiết kế Office 2010 để chỉ hoạt động trên các hệ thống có DirectX 9.0c và card đồ họa ít nhất 64MB. Thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2010 05:07 Microsoft
Office 2010 là một phiên bản bao gồm các ứng dụng chỉnh sửa và trình chiếu phổ biến nhất mà bạn thích. Tuy nhiên, cài đặt công cụ này đòi hỏi một văn phòng quan trọng 2010 để kích hoạt bản quyền. Bạn có biết làm thế nào để cài đặt khóa văn phòng 2010 một cách nhanh chóng và đơn giản. Hãy làm theo hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.
Hướng dẫn cài đặt khóa Office 2010 đơn giản nhất Tải xuống Phần mềm Microsoft Office 2010 Trước tiên, bạn phải tải Microsoft Office 2010 xuống máy tính của mình. Bạn có thể tải xuống thêm phần mềm Bộ công cụ để phá vỡ bản quyền. Trước khi thiết lập, bạn sẽ cần khóa Office 2010 để kích hoạt quyền sử dụng. Một số phím dưới đây sẽ giúp ích.
BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK W3BTX-H6BW7-Q6DFW-BXFFY-8RVMP 4C9PX-DH3G9-D424D-FGGKF-PRWH3 W3G79-KFKR2-M9 C86-JG748-G8373 DX4MW-PB7F4-YR4WT-BV3MM-4YV79 6D739-9F4F2-BKKV8-YCHRF-PWR8B Tiến hành cài đặt khóa Office 2010 bằng cách sử dụng các bước sau Giai đoạn 1. Sau khi tải xuống thành
công tệp Office 2010, bạn tiến hành trích xuất tệp. Lưu ý: Để cài đặt thành công khóa Office 2010, khi giải nén xong, hãy nhớ ngắt kết nối mạng ngoại tuyến. Bước 2. Hộp thoại Nhập Khóa Sản phẩm của Bạn sẽ xuất hiện và nhập một trong các phím Office 2010 ở trên vào một ô trống. Loại bỏ đánh dấu trong hộp Cố gắng ... và chọn Tiếp tục Bước 3. Bạn sẽ
thấy hộp thoại mô tả các điều khoản và điều kiện khi sử dụng Microsoft Office. Bạn phải kiểm tra các tế bào mà tôi đồng ý đồng ý, và sau đó tiếp tục nhấn Tiếp tục thực hiện bước tiếp theo. Bước 4. Chọn cài đặt hoặc tùy chỉnh đầy đủ bằng phím Office 2010 Hiện tại, hệ thống sẽ hỏi xem bạn muốn cài đặt Cài đặt Ngay hay Cá nhân hóa. Đặc biệt, Cài đặt sẽ
cài đặt tất cả các ứng dụng trong Microsoft Office 2010. Cá nhân hóa cho phép bạn obs obs một số ứng dụng vô dụng. Nếu bạn chỉ sử dụng Word, Excel, Powerpoint thường xuyên, bạn nên chọn Tùy chỉnh cho Ánh sáng. Bước 5. Đi tới hộp thoại mới. Bạn có thể chọn Không sẵn dùng cho một số ứng dụng không cần thiết và chọn Cài đặt để tiếp tục cài
đặt. Bước 6. Hộp thoại di chuyển đến vị trí tệp. Bạn gõ nhẹ duyệt để chọn vị trí Office 2010 và chọn Cài đặt. Bạn chờ đợi một vài phút cho phần mềm để cài đặt chuyên biệt. Bây giờ bạn chọn gần hoàn tất cài đặt Ghi chú Khóa Office 2010 Khi bạn khởi động Office 2010, bạn sẽ thấy một hộp thoại. Bạn đặt nó trong không thực hiện thay đổi, nhấn OK để sử
dụng Microsoft Office 2010. Office 2010 bao gồm nhiều ứng dụng viết đặc biệt phổ biến với sinh viên và nhân viên văn phòng. Phổ biến nhất nên được bên cạnh Các công cụ Word, Excel và PowerPoint. Với việc cài đặt đơn giản phím Office 2010 như trên, bộ công cụ này không còn khả dụng Nó cũng khó khăn cho anh. Chúc các bạn thành công. Mungkin
banyak pengguna Office 2010 yang tidak mengetahui bahwa aplikasi Office 2010 memiliki 3 buah tema warna atau Color Schemes yang dapat dirubah setiap saat dengan mudah. Anda akan mendapatkan perubahan warna dasar pada bingkai aplikasi Văn phòng berikut warna dasar ribbon berikut tab dan nhóm didalamnya. Kotak đối thoại yang ditampilkan
juga jelas akan mengikuti tema warna yang Anda pilih ersebut. Ada 3 tema warna yang dapat Anda pilih, yaitu: Blue Silver Black Cara merubah tema warna ini adalah sebagai berikut: Jalankan salah satu aplikasi Office 2010, sebagai contoh jalankan aplikasi Word 2010. Tab Tệp Klik. Tùy chọn Klik. Pada jendela Word Options yang ditampilkan, pastikan
Anda berada di bagian General. Pada bagian Tùy chọn giao diện người dùng, Anda dapat memilih tema warna di bagian Bảng màu. Demikian dan mudah-munahan tulisan singkat ini ada gunanya. 1. Tải office 2010: TẠI ĐÂY 2. Office 2010 là gì? Office 2010 là phiên bản 2010 của các công cụ văn phòng bao gồm các ứng dụng chỉnh sửa văn bản, tạo và
sửa đổi bảng tính, tạo bản trình bày và tạo bản trình bày và đây là các chức năng cơ bản của bộ Office, ngoài các tính năng quản lý email, hỗ trợ công việc trực tuyến , chia sẻ và ghi lại các tập tin trực tuyến một cách an toàn. Đối với người dùng cá nhân, Office 2010 Home and Student cung cấp các tính năng cơ bản như: thiết kế văn bản bản trình bày,
quản lý ngân sách, sắp xếp và quản lý tất cả thông tin cá nhân và doanh nghiệp, báo cáo, tóm tắt, truy nhập, truy nhập, chỉnh sửa và chia sẻ dự án ở mọi nơi. Mới nhất là Office 2016 vẫn bao gồm các bộ office như Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint... nhưng được tích hợp với nhiều tính năng bổ sung, hiệu quả hơn.
Đặc biệt, Office 2016 được thiết kế để sử dụng hiệu quả hơn trong các hệ điều hành Windows 10. 3. Hướng dẫn cài đặt Office 2010 Bước 1: Tải xuống và chạy tệp cài đặt Bước 2: Chọn hộp Tôi aceept các điều khoản của thỏa thuận này và nhấn Continue. Bước 3: Nhấn Install Now Bước 4: Chờ phần mềm cài đặt Bước 5: Nhấn Close. Bước 6: Vì vậy, bạn
đã hoàn tất cài đặt phần mềm Microsoft Office 2010. Sau khi cài đặt xong, bạn có thể mở bất kỳ phần mềm Office 2010 nào, chẳng hạn như Word, Excel hoặc Powerpoint. Chọn trong hộp Không thực hiện thay đổi và gõ nhẹ OK. Quá trình cài đặt và cài đặt Office 2010 trên win 7, win 8, win 10 là một thành công. Nhưng đây chỉ là một phiên bản dùng thử. Để
sử dụng liên tục, bạn cần mua khóa cấp phép 2010 ngoại tuyến. Bạn có muốn thành công, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi đến sứ giả của máy tính Nguyễn Công hoặc bạn có thể đi trực tiếp đến các cơ sở máy tính Nguyễn Công. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn càng sớm càng tốt. Xem thêm: Một số cấu hình PC, Microsoft Office
2010300x64px Microsoft Office Software 2010. Từ trái sang phải: Word, Excel, OneNote, PowerPoint, bốn chương trình dành cho Chuyên nghiệp và Phát triển Doanh nghiệp.Phát triển xuất bản lần đầu vào ngày 15 tháng 6 năm 2010; 10 năm trước (2010-06-15)[1] Phiên bản ổn định14.0.7214.5000 / 9 tháng 10 năm 2018; 2 năm trước (2018-10-09)[2]
Windows XP SP3 và mới hơn; [3] [4] Windows Server 2003 trở về sau[3] PlatformIA-32 và x64 Ngôn ngữ có sẵn bằng 38 ngôn ngữ[5] Danh sách các ngôn ngữEngl, Ả Rập, Bulgaria, Trung Quốc (giản thể), Trung Quốc, Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Estonia, Philippines, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hebrew, Hindi, Hungary, Ý, Nhật Bản, Kazakh, Hàn
Quốc, Latvia, Litva, Na Uy (Bokmel), Ba Lan, Bồ Đào Nha (Brazil), Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha), Rumani, Nga, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina PhépTrialwareWebsiteproducts.office.com/office-2010 Microsoft Office 2010 Office Application Suite (tên mục: Office 14[6]) là một phiên bản của microsoft Office
suite office application Office 20 10 đi vào sản xuất vào ngày 15 tháng 4 năm 2010 và sau đó được bán lẻ và mua trực tuyến vào ngày 15 tháng 6 năm 2010. [7] Phần mềm này là phiên bản kế nhiệm của Office 2007 và là người tiền nhiệm của Office 2013. Nghiên cứu và phát triển của Office 2010 bắt đầu vào năm 2006, trước khi xuất bản Office 2007. [8]
Office 2010 giới thiệu các cải tiến giao diện người dùng, bao gồm dạng xem Backstage tích hợp các tác vụ quản lý tài liệu vào một vị trí. Ruy-băng được bao gồm trong Office 2007 cho Access, Excel, Outlook, PowerPoint và Word. Đây là giao diện người dùng chính cho tất cả các ứng dụng và hoàn toàn có thể tùy chỉnh trong Office 2010. [9] [10] [11] Các
tính năng mới khác bao gồm hỗ trợ cho các định dạng tệp mở rộng; Tính năng đồng sáng tạo cho phép nhiều người dùng chia sẻ và chỉnh sửa tài liệu cùng một lúc [12] tích hợp onedrive và SharePoint; và các cải tiến bảo mật như Chế độ xem được bảo vệ, một môi trường hộp cát riêng biệt chỉ trong một lần đọc để bảo vệ người dùng khỏi nội dung độc hại
tiềm ẩn. [13] Ông cũng ra mắt Office Online — trước đây là Office Web Apps — một tập hợp các phiên bản web miễn phí của Excel, OneNote, PowerPoint và Word. [14] [15] Office Starter 2010, một phiên bản mới của Office, thay thế Microsoft Works. [17] Office Mobile 2010, bản cập nhật cho phần mềm máy tính để bàn di động của Microsoft, được phát
hành vào ngày 12 tháng 5 năm 2010 dưới dạng bản nâng cấp miễn phí từ Windows Phone Store cho các thiết bị Windows Mobile 6.5 với phiên bản Office Mobile đã cài đặt trước đó. [20] [21] Office 2010 là phiên bản văn phòng đầu tiên được phát hành với hai biến thể cho IA-32 và x64,[23][24] nhưng phiên bản x64 không tương thích với Windows XP hoặc
Windows Server 2003. [25] Đây cũng là phiên bản đầu tiên yêu cầu kích hoạt sản phẩm cho các phiên bản cài đặt số lượng lớn. [27] Đây là phiên bản Office mới nhất tương thích với Windows XP, Windows 2003, Windows Vista và Windows Server 2008 vì phiên bản tiếp theo, Office 2013, không hỗ trợ các hệ điều hành này. [29] [30] [31] Lễ tân văn phòng
năm 2010 cho biết là tích cực, với các đánh giá ca ngợi dạng xem Backstage mới, các tùy chọn tùy chỉnh mới cho các kết hợp ruy-băng và ruy-băng trong tất cả các ứng dụng. [33] Trong khi doanh số ban đầu thấp hơn người tiền nhiệm của nó,[35] Office 2010 là một thành công đối với Microsoft và vượt qua các kỷ lục trước đó của công ty trong suốt thời
gian áp dụng,[36] sử dụng[36] và doanh thu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2011, khoảng 200 triệu giấy phép Office 2010 đã được bán,[38] trước khi bị ngừng vào ngày 31 tháng 1 năm 2013. [39] Hỗ trợ cho Office 2010 kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2015; hỗ trợ mở rộng sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020. [40] Lịch sử và sự phát triển Sự
phát triển của phiên bản này bắt đầu vào năm 2007 trong khi Microsoft hoàn thành công việc trên Office 12, được phát hành dưới tiêu đề Microsoft Office 2007. Phiên bản 13 đã bị bỏ qua vì Hội chứng sợ hãi 13. Trước đây, Office 2010 (sau đó được gọi là Office 14) đã từng được xem xét xuất bản trong nửa đầu năm 2009. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2009,
Microsoft xác nhận rằng Office 2010 sẽ được phát hành vào nửa đầu năm 2010. Họ đã công bố thông báo vào ngày 12 tháng 5 năm 2009, tại sự kiện Tech Ed, một phiên bản dùng thử của phiên bản 64-bit. [42] Preview 1 (Phiên bản: 14.0.4006.1010) được phát hành vào ngày 15 tháng 5 năm 2009. [44] Một bản beta nội bộ tiếp theo được phát hành vào
ngày 12 tháng 7 năm 2009. Phiên bản này mới hơn phiên bản xem trước chính thức và bao gồm một ứng dụng thử nghiệm nội bộ Limestone (lưu ý: EULA đề cập đến phiên bản beta 2).. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2009, Microsoft đã công bố Office 2010 tại Hội nghị Đối tác Thế giới 2009. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2009, Microsoft bắt đầu gửi lời mời đến
Microsoft Connect để kiểm tra bản xem trước Office 2010 chính thức. Vào ngày 30 tháng 8 năm 2009, phiên bản beta 4417 đã bị rò rỉ trên Internet thông qua torrent. [47] Phiên bản beta công khai có sẵn cho các thuê bao của TechNet, MSDN và Microsoft Connect vào ngày 16 tháng 11 năm 2009. Vào ngày 18 tháng 11 năm 2009, bản beta đã chính thức
được phát hành cho công chúng trên trang web Microsoft Office Beta, ban đầu được phát hành bởi Microsoft vào ngày 11 tháng 11 năm 2009 để cung cấp ảnh chụp màn hình của bộ văn phòng mới. [49] Office 2010 Beta là miễn phí, đầy đủ chức năng và hết hạn vào ngày 31 tháng 10 năm 2010. [50] Trong nỗ lực giúp khách hàng và đối tác triển khai
Office 2010, Microsoft đã đưa ra một chương trình tương thích với các ứng dụng Office 2010 với các công cụ và hướng dẫn có sẵn để tải xuống. [51] Vào ngày 5 tháng 2 năm 2010, bản phát hành chính thức 4734.1000 của ứng cử viên đã có sẵn cho những người thử nghiệm trên Connect và MSDN. Nó đã bị rò rỉ trên các trang web torrent. Một vài ngày
sau, phiên bản RTM Escrow cũng được phát hành. Microsoft đã công bố rtm vào ngày 15 tháng 4 năm 2010, và đây là phiên bản cuối cùng với công nghệ giọng nói để sử dụng công nghệ văn bản tại dans Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, PowerPoint, dans Microsoft OneNote, Microsoft PowerPoint, Outlook và Microsoft Word. Office 2010 ban đầu
được phát hành cho khách hàng doanh nghiệp vào ngày 12 tháng 5 năm 2010,[53] nhưng đã được cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp có bảo hiểm phần mềm vào ngày 27 tháng 4 năm 2010 và cho các khách hàng cấp phép số lượng lớn khác vào ngày 1 tháng 5. [54] Người đăng ký trên MSDN và TechNet có thể tải xuống phiên bản RTM kể từ ngày
22 tháng 4 năm 2010. Số phiên bản RTM là 14.0.4763.1000. [55] Tính đến ngày 15 tháng 6 năm 2010, Office 2010 đã có sẵn cho tất cả khách hàng. [57] Lưu ý - Kolakowski, Nicholas (19 tháng 4 năm 2010). Microsoft Office 2010 phát hành để sản xuất. Eweek. Phố Quin. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Office 2010 Xây dựng số. Hỗ trợ. Microsoft. Trích
ngày 23 tháng 6 năm 2017. Lỗi chú thích b: nhãn không chính xác 'đọc lại'; không có nội dung trong thẻ ref được gọi là SysReq - Phiên bản Office nào hoạt động với Windows 10? Hỗ trợ cho Văn phòng. Microsoft. Trích ngày 27 tháng 7 năm 2017. Id OptionState Ngôn ngữ định danh và giá trị trong Office 2010. Technet. Microsoft. Trích ngày 22 tháng 4 năm
2016. Microsoft đang mở rộng danh sách các định dạng được hỗ trợ trong Microsoft Office. Trung tâm tin tức. Microsoft. Ngày 21 tháng 5 năm 2008. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Microsoft Office 2010 hiện đã có sẵn cho người tiêu dùng trên toàn thế giới. Trung tâm tin tức. Microsoft. Ngày 15 tháng 6 năm 2010. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. a b
Microsoft để nhảy 'không may mắn' Office 13. Tạp chí APC. Tương lai plc. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Giao diện người dùng iftififs trong Office 2010 so với các phiên bản trước. Technet. Microsoft. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. - Shinder, Deb (ngày 23 tháng 7 năm 2009). 10 tính năng thú vị để mong đợi trong Office 2010. Techrepublic. CBS
tương tác. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Gralla, Preston (ngày 13 tháng 7 năm 2009). Office 2010: Tổng quan đầy đủ về tính năng mới. PC Thế giới. Idg. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. ^ Krieger, Stephanie (ngày 20 tháng 12 năm 2010). Webb, Lonnie, biên tập viên. MVP cho Office và SharePoint 2010: Sử dụng Tính năng Đồng sáng tạo trong Office
2010, Office Web Apps và Office cho Mac 2011. Technet. Microsoft. Trích ngày 29 tháng 1 năm 2017. Tổng quan về bảo mật cho Office 2010. Technet. Microsoft. Ngày 12 tháng 7 năm 2011. Trích ngày 21 tháng 12 năm 2016. Office Web Apps. Technet. Microsoft. Tháng 2 năm 2010. Trích ngày 23 tháng 4 năm 2016. ^ Brooks, Jason (ngày 26 tháng 5 năm
2010). Microsoft Office 2010 tăng các tính năng cốt lõi, Brances Out trên Web. Eweek. Phố Quin. Trích ngày 23 tháng 4 năm 2016. Finley, Klint (ngày 8 tháng 6 năm 2010). Microsoft triển khai Office Web Apps. ĐọcWrite. SAY Media. Lưu trữ ban đầu vào ngày 11 tháng 6 năm 2010. Trích ngày 23 tháng 4 năm 2016. ^ Foley, Mary Jo (ngày 23 tháng 11 năm
2009). Office Starter 2010: In nhỏ thay thế Microsoft Works. Zdnet. CBS tương tác. Trích ngày 23 tháng 4 năm 2016. Eaton, Nick. Office Starter 2010 để thay thế Microsoft Works. Seattle (Mỹ) Tập đoàn Hearst. Trích ngày 23 tháng 4 năm 2016. ^ Keizer, Gregg (ngày 8 tháng 10 năm 2009). Microsoft để đặt văn phòng starter miễn phí 2010 trên máy tính
mới. Máy tính. Idg. Trích ngày 28 tháng 4 năm 2016. Miễn phí Office Mobile 2010 cho windows phone. Trung tâm tin tức. Microsoft. Ngày 12 tháng 5 năm 2010. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. ^ Ziegler, Chris (ngày 12 tháng 5 năm 2010). Office Mobile 2010 phát hành, nâng cấp miễn phí cho người dùng WinMo 6.5. Engadget. Aol. Trích ngày 22 tháng 4
năm 2016. Bright, Peter (ngày 13 tháng 5 năm 2010). Cái nhìn đầu tiên: Office Mobile 2010 cho Windows Mobile 6.x. Ars Technica. Condé Nast. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Hiểu máy tính để bàn 64-bit. Technet. Microsoft. Ngày 23 tháng 2 năm 2010. Trích ngày 27 tháng 4 năm 2016. Protalinski, Emil (14 tháng 4 năm 2009). Đã xác nhận: Office 2010
có sẵn trong hương vị 32-bit, 64-bit. Ars Technica. Condé Nast. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Phiên bản Office 2010 64 bit. Technet. Microsoft. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Protalinski, Emil (ngày 16 tháng 12 năm 2009). Tại sao Office 2010 không hỗ trợ windows XP 64 bit. Ars Technica. Condé Nast. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Tổng quan về
kích hoạt số lượng lớn cho Office 2010. Technet. Microsoft. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Lập kế hoạch Kích hoạt số lượng lớn của Office 2010. Technet. Microsoft. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. yêu cầu hệ thống đối với Office 201. Technet. Microsoft. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Whitney, Lance (ngày 19 tháng 7 năm 2012). Người dùng XP và
Vista, không có Office 2013 cho bạn. Cnet. CBS tương tác. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Warren, Tom (16 tháng 7 năm 2012). Office 2013 loại bỏ hỗ trợ cho Windows XP và Windows Vista. Bờ vực. Vox Truyền thông. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. ^ McDougall, Patrick (ngày 18 tháng 7 năm 2012). Office 2013 không chạy trên Windows XP, Vista.
Tuần lễ thông tin. UBM plc. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Piltch, Avram (ngày 3 tháng 7 năm 2010). Đánh giá Microsoft Office 2010. Đăng máy tính xách tay. Tập đoàn Purch. Trích ngày 27 tháng 4 năm 2016. ^ Mendelson, Edward (ngày 11 tháng 5 năm 2010). Microsoft Office 2010. Tạp chí PC. Ziff Davis. Trích ngày 27 tháng 4 năm 2016. - Albanesius,
Chloe (14 tháng 7 năm 2010). NDP: Microsoft Office 2010 'Đáng thất vọng' bán hàng ban đầu. Tạp chí PC. Ziff Davis. Trích ngày 27 tháng 4 năm 2016. ^ A a Brodkin, Jon (ngày 15 tháng 6 năm 2011). Anh ta có cần một đám mây không? Microsoft đã bán được 31 triệu bản Office 2010. Mạng lưới thế giới. Idg. Trích ngày 27 tháng 4 năm 2016. Phát hành kết
quả cho FY11 Q1. Quan hệ nhà đầu tư. Microsoft. Ngày 28 tháng 10 năm 2010. Trích ngày 27 tháng 4 năm 2016. Microsoft báo cáo kỷ lục doanh thu quý II của $ 20900000000. Trung tâm tin tức. Microsoft. Ngày 19 tháng 1 năm 2012. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. ^ Keizer, Gregg (21 tháng 3 năm 2013). Microsoft là ngừng bán hàng Office 2010, một số
nhà bán lẻ đang tăng giá. Máy tính. Idg. Trích ngày 23 tháng 4 năm 2016. Microsoft. Vòng đời Hỗ trợ của Microsoft - Office 2010. 22 tháng 4 năm 2016. Foley, Mary Jo. Office 14: Hãy suy nghĩ nửa đầu năm 2009 . Zdnet. CBS tương tác. Bản gốc được lưu trữ vào ngày 17 tháng 2 năm 2007. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. Fried, Ina (ngày 11 tháng 5 năm
2009). Chương trình Xem trước Office 2010 sẽ ra mắt vào tháng 7. Cnet. Trích ngày 4 tháng 6 năm 2010. Protalinski, Emil (14 tháng 4 năm 2009). Xác nhận: Office 2010 sẽ có hương vị 32-bit, 64-bit. Ars Technica. Trích ngày 4 tháng 6 năm 2010. Symons, Sam (ngày 11 tháng 5 năm 2009). Đăng ký tổng quan về kỹ thuật Office 2010, dự kiến sẽ được phát
hành vào tháng 7. Neowin.net. Bản gốc được lưu trữ vào ngày 22 tháng 2 năm 2013. Trích ngày 30 tháng 10 năm 2010. Office 2010 Xây dựng 14.0.4302.1000 rò rỉ. Ngày 14 tháng 7 năm 2009. Trích ngày 14 tháng 7 năm 2009. Microsoft khởi động Office 2010 Technical Preview. Ngày 14 tháng 7 năm 2009. Bản gốc được lưu trữ vào ngày 22 tháng 2 năm
2013. Trích ngày 14 tháng 7 năm 2009. Microsoft Office 2010 Xây dựng 4417 Rò rỉ. Nhà kỹ thuật. Ngày 30 tháng 8 năm 2009. Trích ngày 30 tháng 8 năm 2009. Asad, Taimur (ngày 16 tháng 11 năm 2009). Office 2010 Beta có sẵn để tải xuống thông qua MSDN và TechNet. Pie ở Redmond. Pie ở Redmond. Trích ngày 22 tháng 4 năm 2016. ^ McCracken,
Harry (ngày 18 tháng 11 năm 2009). Microsoft mở văn phòng beta 2010. Kỹ thuật viên. Trích ngày 30 tháng 10 năm 2010. Sản phẩm Office - Microsoft Office. Microsoft.com. Phục hồi vào ngày 15 tháng 6 năm 2010. Thông báo Chương trình Tương thích Ứng dụng Office 2010 - Chất xám - Trang chủ - Blog TechNet. Blogs.technet.com. Phục hồi vào ngày
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tháng 4 năm 2010). Office 2010 xóa trở ngại cuối cùng để phát hành. PC Thế giới. Idg. Trích ngày 10 tháng 3 năm 2017. Làm thế nào để xác định mức độ gói dịch vụ trong bộ Office 2010 của bạn - Office Description 2010 Service Pack 2. Microsoft Office 2010 hiện có sẵn cho khách hàng trên toàn thế giới. Trung tâm tin tức. Microsoft. Trích ngày 6 tháng
11 năm 2016. Kaelin, Mark (ngày 16 tháng 6 năm 2010). Microsoft Office 2010 phát hành trên thị trường bán lẻ, nhưng nó có quan trọng không? Techrepublic. CBS tương tác. Trích ngày 6 tháng 11 năm 2016. Nối kết bên ngoài đến trang web chính thức của Office 2010: tải xuống cho hướng dẫn sản phẩm Office 2010 từ
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