Med Office 365 får du det nyeste Office – og meget mere!
Vores pakketilbud på Office 365 (vises nedenfor) omfatter hele Office-pakken plus services i verdensklasse. Alt sammen uden at du
behøver at investere i servere!
En altid opdateret version af Office,
leveret som et brugerspecifikt
abonnement

1.
2.
3.

Du behøver aldrig mere købe en Office-opgradering!
Brug Office på op til fem enheder pr. bruger
Brug skyen til sikkerhedskopiering og adgang overalt

Virksomhedsmail: 50 GB postkasser, 99,9 %
oppetid, sikkerhedskopiering, delte kalendere,
beskyttelse mod spam og malware og adgang fra
enhver enhed.

Adgang overalt: Få din mail, tidsplan, dit indhold og de
effektive Microsoft Office-funktioner, du skal bruge for at
arbejde fra Office 365-skyen, stort set overalt, på tværs af
enheder.

HD-videomøder: Arbejd sammen med kolleger,
kunder og partnere overalt via Lync med HD video.
Del præsentationer, din desktop og indhold med
flere deltagere. Klar opgaven, som hvis I var i det
samme lokale.

Forenklet it-administration: Gør dine it-bekymringer
mindre med en mindre it-infrastruktur. Dit indhold er
beskyttet og ligger sikkert i skyen med fremragende,
brugervenlige administrationsmuligheder, så du bevarer
kontrollen.

Økonomisk garanteret serviceniveauaftale: Få ro
i sindet med sikkerheden om, at dine tjenester er
tilgængelige med en økonomisk garanteret
serviceniveauaftale, der garanterer 99,9 % oppetid.

Teknisk support: Telefonsupport til installations- og
implementeringsproblemer samt onlinesvar, vejledninger
og mere hjælp via kontakt til andre Office 365-kunder.

Prøv Office 365 nu.

Alle disse planer omfatter de komplette Office-apps,
licenseret pr. bruger. Dette er de vigtigste faktorer, du skal
overveje.

Brugere og
Prissætning

Office

Office 365
Enterprise E3

Kr. 912/år (kr.
76/md)

Kr. 1095,60 (kr.
91,30/md)

Kr. 1695,60/år (kr
141,30/md)

Månedligt

Årligt

Årligt

Årligt

1-10

11-250

250+

25

300

ingen

Lidt it viden

It-generalist

Avanceret it







Brugerstartet

Brugerstartet

It eller bruger

It-administrationskonsol

Strømlinet

Fuld

Avanceret

Tlf.-support på it-niveau

Arbejdstid1

Arbejdstid1

24/7

Mail, dokumentdeling, HD-videomøder







Brug Office på op til 5 PC'er eller Macs pr.
bruger







Office Web Applications











Bindingsvilkår
Målkundestørrelse
Brugergrænse
It-profil
Office-desktopprogrammer (Word, Excel osv.)
Implementering af Office i skyen

Active Directory-integration

Avancerede
tjenester

Office 365
Midsize
Business

Kr. 91,20/md

Pris (USD)

Standardtjenester

Office 365
Small Business Premium

Information Rights Management



Voicemail, arkivering, beskyttelse mod datatab



Access, Excel og Visio Services, InfoPathformularer



Tal med din lokale it-partner for at få flere
oplysninger

1Support

døgnet rundt til alle hændelser, der påvirker
tjenesten.
Arbejdstid varierer fra marked til marked.

