Microsoft Office 365 pentru companii mijlocii
Un set de soluții de productivitate ușor de utilizat care simplifică accesul companiilor de toate
dimensiunile la e-mail, documente importante, contacte și calendare din aproape orice locație.
Office 365 reunește versiunile de cloud a celor mai de încredere produse ale noastre de comunicare și colaborare cu cele mai noi
versiuni de suite desktop pentru companii de toate dime nsiunile. Destinate să îți îndeplinească nevoile de securitate avansată,
fiabilitate 24/7 şi productivitate a utilizatorilor, aceste servicii pot fi implemetate în câteva minute – ajutând companiile să
îmbunătățească productivitatea și să reducă costurile și complexitatea administrării serverelor.

SECURITATE ȘI FIABILITATE DE
ÎNALT NIVEL PENTRU COMPANII
Office 365 furnizează versiuni online ale
Microsoft e-mail și ale sistemelor de
colaborare care sunt folosite de companii
de decenii, destinate fiabilității,
disponibilității și performanței necesare
organizațiilor mai mici.
•

Te ajută să îți protejezi email-urile
prin soluții antivirus și antispam
integrate și actualizate permanent.

•

CONTROLUL ȘI EFICIENȚA IT
Office 365 elimină timpul și efortul pe
care oamenii departamentului IT trebuie
sa-l depună pentru a administra serverele
de e-mail și colaborare – oferindu-ți în
acelaşi timp controlul absolut.
•

•

Te ajută să îți protejezi datele cu
•
ajutorul fiabilității la nivel de
companie și recuperarea în caz de
dezastru, mulțumită centrelor de date
geo-redundante și a politicii stricte
de confidențialitate menite să
furnizeze cel mai înalt nivel de
securitate fizică și digitală.
•
Acord Service Level Agreement cu
garantare de disponibilitate de
99,9%.
•

•
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Patch-urile, actualizările și
actualizările de back-end sunt
implementate automat.
Acces online la administrarea
sistemului și a utilizatorilor.

PRODUCTIVITATEA ȘI
FAMILIARITATEA UTILIZATORILOR
Office 365 se integrează perfect cu
Microsoft Outlook® și alte aplicații Office
pe care angajații tăi deja le cunosc,
oferindu-le în același timp acces la
e-mail, calendar și contacte pe aproape
orice dispozitiv.
•

•

Abonamentele la pachetele de servicii
permit o prognoză exactă a
cheltuielilor IT prin costuri anuale
•
anticipabile și fara costuri
suplimentare pentru echipamente
sau actualizarea lor.
Unelte de migrare special gândite să
înlesnească implementarea și
adoptarea de către utilizatori.
Suport IT telefonic 24/7.

Accesul se realizeaza prin browser si de pe dispozitivele mobile necesită
compatibilitate Wi-Fi sau depinde de disponibilitatea rețelei furnizorului.

•

Spațiu de stocare de 25 GB pentru
fiecare utilizator cu evitarea majorării
costurilor cu stocarea.
Pagini protejate prin parolă unde
angajații pot lucra împreună în timp
real pe documente, foi de calcul,
proiecte și alte fişere.
Calendar comun, informații despre
prezență și directoare centralizate la
nivel de companie fac organizarea
mai ușoară arătându-ți cine este
disponibil și când.
Funcționează cu cele mai utilizate
dispozitive – PC, Mac, Windows®
Phone, iPhone, Android și
Blackberry1.

Office 365 include cele mai bune programe ale noastre de comunicare și colaborare destinate companiilor de orice
dimensiune. Vizitează http://www.microsoft.com/ro-ro/office365/online-software.aspx pentru mai multe informații
legate de pachete specifice de servicii.

Disponibil în anumite planuri de servicii Office 365,
OFFICE PROFESSIONAL PLUS asigură productivitatea
Office ca serviciu flexibil cu plata pe parcurs. Este o experiență
completă Office de înaltă clasă care se asigură că veți avea
întotdeauna cele mai recente versiuni ale tuturor aplicațiilor
desktop Office.
• Include Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access, InfoPath, SharePoint Workspace și Lync

SHAREPOINT ONLINE vă permite să creați site-uri pentru
partajarea documentelor și informațiilor cu colegii și clienții.
•
•
•

• Office Professional Plus se poate instala pe cinci
dispozitive per utilizator.

Partajați și gestionați documente importante rapid, atât
online, cât și offline
Invitați utilizatori externi să lucreze la proiecte, documente
și alte date importante
Asigurați punerea la curent a tuturor cu informații și știri
despre firmă

• Cu un plan Office 365 E3 sau E4, Utilizatorii dvs. vor primi
cea mai recentă versiune de Office Professional Plus livrată
chiar pe desktopul lor.
Vă conectați cu alte persoane cu ajutorul mesageriei instant
(IM), apelurilor video și întâlnirilor online.
Poștă electronică, calendar și persoane de contact, la înaltă
calitate, pe computer, de pe telefon sau de pe Web.
• Utilizatorii pot regăsi poșta electronică, calendarele și
persoanele de contact de aproape oriunde, utilizând
computerul, browserul sau telefonul.
• Cutii poștale ale utilizatorilor de 25 GO care se integrează
fără probleme cu Outlook și pot trimite atașări de până la
25 MO. (Cutii poștale de 1 GO pentru utilizatori de
chioșcuri)
• Acces la instrumente de gestionate online ușor de utilizat
care permit administrarea permisiunilor utilizatorilor și a
setărilor serviciilor și configurarea poștei electronice pe
domeniu.

•

•
•

•
•

Primiți informații de prezență în timp real, inclusiv
fotografii, starea de disponibilitate și locația, precum și
mesagerie instant îmbunătățită (IM) pentru o conectare
efectivă și eficientă.
Faceți apeluri cu voce între computerul dvs. și alți utilizatori
Lync din organizația dvs. sau din alte organizații care
folosesc Lync.
Creați, moderați și vă alăturați la întâlniri preplanificate sau
spontane, folosind audio, video și web, cu persoane din
interiorul și din exteriorul organizației dvs.
Perfecționați prezentările online cu funcții precum partajarea ecranului și tabla albă virtuală.
Permiteți-le clienților să participe la conferințele telefonice
Lync chiar dacă nu sunt clienți Office 365.

Utilizați browserul web pentru a crea, vizualiza și edita fișiere Word, Excel, PowerPoint și OneNote online.
• Office Web Apps sunt prietenoase cu browserele, puteți crea documente utilizând Internet Explorer, Chrome, Safari sau Firefox
• Deschideți și editați fișiere create în Office 2007, Office 2008 pentru Mac, Office 2010 și Office 2011 pentru Mac
• Mențineți o formatare coerentă a fișierelor Office între desktop și web

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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