Motivele pentru achiziționarea Office 365
Office 365 furnizează puterea productivității cloud către afacerile de toate dimensiunile,
facilitând economisirea de bani și timp și salvarea de resurse valoroase.
BENEFICIEZI DE ACCES ORIUNDE
Office te ajută să lucrezi de oriunde pe aproape orice
dispozitiv – PC, Mac, iPhone, Android și BlackBerry 1. Lucrul de
la distanță presupune accesul de oriunde la informațiile de
care ai nevoie, într-un mod consistent și securizat. Când nu
ești la birou poți accesa Inbox-ul prin intermediul Outlook
Web App, poți vizualiza și edita documente cu Outlook Web
App sau poți intra într-o ședință online cu Lync™ Web App2.

MENȚII CONTROLUL
Prin intermediul paginii de administrare Office 365,
departamentul IT menține controlul. Patch-urile, actualizările
și actualizările de back-end sunt aplicate automat, în timp ce
tu deții controlul asupra momentului în care dorești să
implementezi modificările majore. Poți delega drepturile de a
efectua sarcini specifice de administrare prin intermediul
Role-Based Access Controls.

99,9% DISPONIBILITATE, GARANȚII SUSȚINUTE
FINANCIAR
Cu Office 365, e-mail-ul, documentele și serviciile tale sunt
disponibile atunci când ai nevoie de ele. Furnizat de o rețea
globală de centre de date de ultimă generație, protejate de
nivele multiple de securitate şi politică de confidențialitate
strictă, Office 365 include un acord Service Level Agreement
susținut financiar care garantează disponibilitate de 99,9%.

DIMINUEAZĂ CURBA DE ÎNVĂȚARE
Oamenii tăi pot deveni productivi imediat utilizând unelte
Office familiare care se integrează cu Office 365 fără a
necesita instalare sau configurare complicată.

REDUCI COSTURILE ȘI ASIGURI FLEXIBILITATEA
Office 365 poate furniza afacerii tale anticipat, costuri anuale,
de pe urma utilizarii uneltelor de comunicații, colaborare și
productivitate. În plus, te poate ajuta să reduci semnificativ
costurile și efortul de implementare și administrare a
serverelor locale.
SECURITATE DE NIVEL ÎNALT PENTRU COMPANII
Cu Office 365, datele tale sunt protejate cu cele mai înalte
standarde de securitate fizică și digitală. Microsoft Exchange
Online include protecții anti-spam și antivirus, menite să
combată cele mai noi amenințări - cunoscute sau
necunoscute - imediat ce acestea apar. Protejează-ți datele
prin fiabilitate la nivel de companie, back-up continuu de
date, capabilități de recuperare în caz de dezastru și o
politică strictă de confidențialitate. Stocarea e-mail-urilor pe
servere redundante geografic, administrate de Microsoft 365,
este destinată să vă ajute să îndepliniți anumite cerințe de
reglementare.

Accesul de pe dispozitivele mobile necesită compatibilitate WiFi sau
depinde de disponibilitatea rețelei furnizorului.
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Un dispozitiv corespunzător, conexiune la internet și un browser suportat
sunt necesare. În funcție de planul tarifar ales funcționalitatea sau accesul
la informație poate fi diferită sau limitată.
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GĂSEȘTE UN PACHET CARE SE POTRIVEȘTE
NEVOILOR TALE
Office 365 este disponibil intr-o varietate de pachete menite
să îndeplinească cerințele tale IT și de afaceri. Fiecare pachet
beneficiază de aceeași garanție de disponibilitate de 99,9% și
de sistemele robuste de securitate pe care le așteptepți din
partea Microsoft.
SOLUȚII EXCEPȚIONALE DE EMAIL, COLABORARE ȘI
ȘEDINȚE ONLINE
Office 365 furnizează soluții excepţionale de e-mail,
colaborare și ședințe online. Oamenii tăi pot edita
documente simultan cu ceilalți colegi și pot intensifica facil
colaborarea prin intermediul ședințelor online.
PERMITE UTILIZATORILOR LOCALI SAU ONLINE SĂ
LUCREZE FĂRĂ ÎNTRERUPERI
Deşi căsuțele poştale ale unor utilizatori sunt stocate local, iar
altele în cloud, Exchange Online furnizează o coexistența
bogată care le permite să funcționeze ca o arhitectură
integrată și unitară. Facilități precum informații Free/Busy,
MailTips, căutare în casuța poștală, urmărirea mesajelor și
arhivarea lor sunt disponibile atât utilizatorilor locali cât și
celor din cloud, astfel colaborarea devine neîntreruptă
indiferent de locația căsuței poștale a utilizatorilor.
BENEFICIAZĂ DE SUPORT 24/7
Microsoft este mândru să furnizeze suport global la nivel de
IT, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru abonații
Office 365. Administratorii serviciilor tale pot crea tichete de
suport oricând sau pot suna la oricare din centrele de suport
din lume.

Testează gratuit Office 365.
Adună într-un singur loc puterea Office 365 pentru cea mai buna experiență de productivitate pe PC, telefon și browser. Testează gratuit Office
365 pe http://www.microsoft.com/ro-ro/office365/online-software.aspx. Pentru o evaluare în detaliu, cere partenerului tău Microsoft o evaluare
personalizată sau un angajament proof-of-concept pentru afacerea ta.
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