Office 365 til
små- og mellemstore
virksomheder
Skal jeg flytte til skyen? Hvis din virksomhed er som de fleste
andre virksomheder, har du nok tænkt over denne
problemstilling. Hvor sikkert er det at ligge data i skyen? Hvad
kommer det egentlig til at koste? Vil det give dine
medarbejdere mulighed for at arbejde uanset tid og sted,
mens du stadig har kontrollen? Bare rolig. Vi lytter til dig.

"Det er den ægte vare, og det er klart
bedre end Google Apps."
- Edward F. Moltzen, CRN

Bliv produktiv overalt
Arbejd, som du vil, overalt
 Brug Office på alle dine enheder – pc, Mac,
tablet, smartphone
 Log på Office, og få adgang til den nyeste
version af dine dokumenter og personlige
indstillinger på tværs af devices
 Synkroniser dine enhedsfiler med SkyDrive
Pro, og få offlineadgang og automatisk
synkronisering og sikkerhedskopiering
 Når du ikke er i nærheden af dine enheder,
kan du logge på Office i en browser og
hurtigt streame et Office-program til en pc
og få den fulde oplevelse af visning og
redigering

Det er derfor, vi anbefaler Microsoft Office 365. Office 365 er
en skybaseret tjeneste, som drives af Microsoft. Dine data i
skyen er dine og ligger i et af microsofts datacentre, som er
placeret på udvalgte steder i Europa og resten af verden.
Office 365 forener de velkendte Microsoft Officeprogrammer med mail, delte kalendere, chat, videomøder og
fildeling. Med Office 365 får du sikre virksomhedsværktøjer til
en forudsigelig månedlig pris uden opstartsinvesteringer i
infrastruktur. Få arbejdet gjort hurtigere hvorend du befinder
dig, og arbejd med det Office, du kender i forvejen!

Få et bedre samarbejde
"Ved at bruge
Office 365 giver
vi
medarbejderne
mulighed for at
benytte mail,
SharePointwebsteder og
meget andet fra
enhver
smartphone."

Del oplysninger nemt og sikkert
 Hold effektive onlinevideomøder – brug HDvideomøder med flere deltagere,
skærmdeling og noter i realtid
 Opret en postkasse på et websted for at få
adgang til teamets meddelelser og
dokumenter direkte fra Microsoft Outlook
 Del dokumenter fra teamwebsteder i
SkyDrive Pro eller Microsoft SharePoint med
kontrolleret adgang

C. J. Allen
Systemadministrator
, Santa Margarita
Ford
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"Det var vigtigt
for os at forbedre
samarbejdet. Efter
det blev
nemmere for
medarbejderne at
dele store filer og
arbejde sammen,
har vi oplevet et
stort spring i
produktivitet."
Dick van Weering
It-chef, GITP

Gør det enklere, men bevar kontrollen
Forbliv online, og bevar beskyttelsen
 Let administrationen med et samlet
webbaseret administrationscenter
 Installer hurtigt Office på computere ved at
logge ind og downloade de programmer
du har brug for, så det er klar få øjeblikke
efter, at du har klikket på "Installer"
 Få beskyttelse mod malware, spam og
phishing
 Hold dine filer sikre med automatisk
sikkerhedskopiering
 Økonomisk understøttet garanti for 99,9 %
oppetid

Hvad er
inkluderet i
Office 365?

"Vi kunne helt
og holdent
afvikle vores
systemer på
stedet. Det er en
kæmpe gevinst
for os…. Det har
fjernet den
byrde fra vores
infrastruktur, at
vi er flyttet til
skyen."

Få mere ud af din investering
Få en velkendt oplevelse til en
forudsigelig pris
 Værktøjer i virksomhedsklasse til din
virksomhed
 Du får altid den nyeste teknologi til
forudsigelige månedlige omkostninger
 Forenklet licensbetaling pr. bruger for op til 5
enheder pr. bruger
 Ingen startlicensomkostninger
 Tilføj eller slet nemt brugere efter behov

"Ved at skifte til
Office 365 beholdt
vi et
samarbejdsmiljø,
der bliver
administreret for
os i skyen, og vi
vendte tilbage til
et velkendt miljø,
som vores brugere
er fortrolige med."
Jeremy Mahler
Teknisk direktør,
Hickory Farms

Tualatin Valley
Water District

Office 365 er ikke en standardløsning. Der er forskellige planer, som
passer til forskellige virksomhedsstørrelser og -behov.
Virksomhedsplaner egner sig bedst til virksomheder, der ønsker et
komplet sæt produktivitetstjenester i skyen, desktopversionen af Office,
og avancerede virksomhedstjenester. Funktionerne og fordelene
omfatter:

Velkendt Office-oplevelse

Virksomhedsmail

Microsoft Office er verdens førende produktivitetsprogram,
som giver dig adgang overalt og fra næsten alle enheder.

Med Microsoft Exchange Online som motor kan du få
adgang til dine mails, delte kalendere og kontakter via din
pc, Mac, telefon og browser.

• Altid den nyeste version af de velkendte Office-apps,
som du bruger og installerer på dit skrivebord
• Ensartet formatering på tværs af din pc, Mac, telefon og
browser
• Office Web Apps som onlineledsager til let redigering i
en hvilken som helst browser (Internet Explorer, Chrome,
Safari eller Firefox)

• Brugerpostkasser på 50 GB med vedhæftede filer på
op til 25 MB
• Det er nemt at tilføje brugere og konfigurere mail på
dit domæne
• Robust antispam og antimalwarebeskyttelse

Chat og videomøder

Dokumentdeling

Med Microsoft Lync Online som motor kan du oprette og
deltage i onlinemøder i Outlook med ét klik.

Med Microsoft SharePoint Online som motor kan du nemt
dele dokumenter og oplysninger med kolleger og kunder.

•
•
•
•

Tilstedeværelse, chat, tale og HD-videomøder
Notetagning i realtid og dokumentdeling
Hold onlinemøder med kunder og partnere
Forbindelse til Skype-kontakter med tilstedeværelse, chat
og tale

• Del dokumenter med adgangskontrol
• Synkroniser onlinefiler til dine enheder, og få
offlineadgang
• Del teammails med webstedspostkasser
• Rediger dokumenter sammen og samtidig med andre
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Office 365
Small Business
Premium
1-10 brugere
Office-skrivebordsprogrammer (abonnement på det nyeste Office med alle funktioner, op
til 5 pc'er/Macs pr. bruger)
Mail, kalender, antivirus/antispam, personligt arkiv
Samarbejdswebsteder, sikker fildeling
HD-videomøder, chat og tilstedeværelse
Office Web Apps (til redigering af Office-filer i en browser)
Offentligt websted (ingen gebyrer til webudbydere)
Teknisk telefonsupport døgnet rundt

Office 365
Midsize
Business
10-250 brugere

Office 365
Enterprise
E3
> 250 brugere












Kun kritiske
problemer






Kritiske problemer
(ellers arb.tid)







For alle
problemer


Active Directory-integration for enkeltlogon
Avanceret mail:
o
Arkivering og mulighed for at forhindre, at mails kan slettes og ubegrænset
lagringsplads
o
Beskyttelse mod datatab for at undgå ekstern deling af bestemte data
o
Information Rights Management til indstilling af regler på mails
Enkle interaktive dashboards ved hjælp af Access, Excel eller Visio Services
eDiscovery til overholdelse af standarder






Afspejler priser i USA

HVAD NU?

1.
2.
3.

Prøv Office 365 i dag på www.office365.dk/business
Aftal en gratis it-vurdering
Læs danske kundehistorier via www.office365.dk/business

<Partner web site and
contact information>
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