
Puterea Cloud pentru companii
 Office 365 simplifică administrarea IT, ridicând ștacheta productivității din companie. Susținut de facilități 
puternice de securitate și de performanță fiabilă , Office 365 combină productivitatea familiară Microsoft 
colaborarea și uneltele de comunicare, pentru a sprijini angajații oriunde s-ar afla, pe aproape orice
dispozitiv. Cu o varietate de opțiuni de implementare la dispoziție, departamentul IT poate continua 
să ruleze anumite aplicații local, iar altele să fie mutate în cloud, sau să migreze integral în cloud.

FIABILITATE 24/7
Office 365 rulează pe o reţea globală de 
centre de date bine protejate de niveluri 
multiple de securitate și o politică strictă 
de confidențialitate. Practicile de 
securitate Microsoft au o abordare 
multi-dimensională, construită pe niveluri 
de risc, definind cerințele de securitate și 
implementând controalele 
corespunzătoare. 

SECURITATE RIDICATĂ PENTRU 
COMPANII
Pentru a proteja fiabilitatea serviciilor 
cloud, Microsoft stochează automat datele 
în centre de date izolate geografic. În plus, 
Microsoft oferă un acord Service Level 
Agreement susținut financiar care 
garantează disponibilitate de 99,9%.

SERVICII CLOUD CARE TE  AJUTĂ SĂ  
MENȚII CONTROLUL
Cu Office 365, departamentul IT menține 
controlul asupra configurației serviciilor și 
accesului utilizatorilor, în timp ce 
Microsoft preia sarcinile de rutină a 
administrării serverelor, precum actualizări 
de securitate și de sistem. Mai mult, echipa 
ta IT poate segmenta anumite sarcini 
administrative prin intermediul unor 
proceduri de acces bazate pe 
functionalitate și să primească informații 
actualizate despre disponibilitatea 
serviciilor prin intermediul RSS și a 
portalurilor ce indică starea serviciilor.

PRODUCTIVITATE DE ULTIMĂ  
GENERAȚIE
Serviciile Office 365 reunesc serviciile 
bazate pe cloud cu uneltele de 
productivitate pe care oamenii le folosesc 
zilnic. Experiența familiară Microsoft Office 
provine de la Office Professional Plus. 
Adaugă Microsoft Exchange Online, 
Microsoft SharePoint® Online şi Microsoft 
Lync™ Online şi oamenii din interiorul şi 
exteriorul organizației tale pot contribui la 
nivelul de rapiditate cerut de afacerea ta.

ACCES ORIUNDE AI FI
E-mail, documente, contacte şi calendare 
sunt disponibile oricând pe laptop, 
smartphone sau în browser. Office 365 
este compatibil cu majoritatea browserelor 
web, sistemele de operare Windows® și 
Macintosh și Windows Phone, Nokia, 
Android, iPhone şi Blackberry.1 

FUNCȚIONEAZĂ CU CEEA CE 
UTILIZATORII DEJA CUNOSC
Utilizatorii pot lucra cu aceleaşi unelte 
familiare Office şi Microsoft Outlook®,2 iar 
cele mai multe pachete de servicii includ 
de asemenea și Office Web Apps, singurul 
pachet de aplicații de cloud destinat să 
funcționeze perfect cu Office. 

COLABORAREA DEVINE FACILĂ
De la e-mail și mesagerie instantă la 
ședințe online spontane, oamenii pot 
colabora mai bine ca oricând, fie că este 
vorba de administrarea de proiecte, 
editarea în comun a documentelor sau de 
comunicarea în timp real.

1 Accesul de pe dispozitivele mobile necesită compatibilitate WiFi sau 
depinde de disponibilitatea rețelei furnizorului.

2  Este disponibil în anumite pachete de servicii Office 365.

 
Acest document are caracter informativ. MICROSOFT NU PREZINTĂ GARANȚII FORMALE SAU IMPLICITE ÎN ACEST REZUMAT.

“Cu Microsoft Online 
Services, putem reduce 
costurile cu centrul de 
date și bene�ciem în 
același timp de 
recuperare în caz de 
dezastre, securitate și 
servicii de administrare 
a serverelor. Acum ne 
putem concentra asupra 
oamenilor noștri și nu 
asupra tehnologiei.” 

— Craig Hergenroether,
Chief Information Officer 

Barry-Wehmiller Companies, 
Inc.

Pentru mai multe informaţii, contactează account
managerul tău Microsoft. Poți vizita de asemenea:
http://www.microsoft.com/ro-ro/office365/online-software.aspx


