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Cloud.

De ce să alegi tehnologia cloud?

Schimb
de informații

Cloud

Suport
tehnic
Compatibil cu
tablete, telefoane
și PC/MAC
Management IT
simplificat
Disponibilitate a
serviciilor garantată
financiar
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Microsoft
Cloud
Întotdeauna cea mai nouă
versiune de Office
Poți instala Office pe până la
5 dispozitive (PC/Mac, Android/iOS)
ale aceluiași utilizator

Email
business

Găsește tot ceea ce ai nevoie
în același loc, accesibil de pe
orice dispozitiv online & offline

Video
conferințe HD

Toate serviciile funcționează
simultan și împreună

Suita Office
completă

Microsoft administrează
infrastructura, tu controlezi
politicile organizației

07-Jan-14 11:24:22 AM

Suita Office 365
Microsoft Office 365 nu îți oferă doar cea mai bună soluție de productivitate,
comunicare și distribuție de informații, ci și un departament IT lipsit de griji. Office
365 răspunde tuturor nevoilor tale de fiabilitate și securitate, îți oferă șansa să
rămâi flexibil și să satisfaci nevoile clienților tăi, printr-o suită complexă de aplicații
ce poate fi implementată prin doar câteva clicuri.
Suita Office 365 conține toate caracteristicile de care ai nevoie pentru o
comunicare rapidă, eficientă și productivă cu persoanele care contează cel mai
mult pentru afacerea ta.

Schimb de
informații

Suport
tehnic
Acces
de oriunde

Video
conferințe
HD
Email
business

Management
IT simplificat

SLA

Găzduit în cloud
Office 365 este o soluție găzduită în cloud, ceea ce înseamnă că software-ul tău este întotdeauna actualizat la
zi. Nu mai trebuie să îți faci griji pentru actualizarea licențelor, vei primi întotdeauna ultima variantă și utilizatorii
tăi vor putea distribui și administra datele repede și ușor. În plus, suita Office ProPlus inclusă în Office 365 se
instalează local, pe 5 dispozitive PC/Mac/iOS/Android per utilizator, permițând stocarea datelor local sau local
și în cloud.
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Departament IT lipsit de griji
Un portal online simplu face să fie mai ușor ca
oricând să configurezi, administrezi și securizezi
Office 365, oferindu-ți posibilitatea să te concentrezi
pe afacerea ta. Noile caracteristici și îmbunătățiri
te ajută, de asemenea, să implementezi, validezi
și să protejezi rapid Office-ul, ajutând la controlul
disponibilității noilor aplicații Office 365. Și,
deoarece serverele de e-mail, stocare, intranet și
comunicare sunt găzduite în cloud, echipa ta IT nu
va trebui să se asigure că totul este actualizat la zi și
funcționează corespunzător - este făcut pentru tine ceea ce înseamnă că poți să spui adio serverelor și
mentenanței IT costisitoare.

Costuri scăzute
Tot ceea ce ai nevoie este inclus într-o taxă lunară
sau anuală predictibilă, ușor de administrat,
defalcată pe utilizator. Nu există costuri în derulare
pentru echipament, licențiere software, mentenanță,
ceea ce înseamnă că poți să bugetezi și să înlături
anumite costuri din buget în mod clar și transparent.

Securitate
Securitatea îmbunătățită și autentificarea multifactor îți protejează fișierele, dispozitivele și
utilizatorii, permițându-le să acceseze ușor
informația de care au nevoie, răspunzând cerințelor
de securitate și conformitate.

Instrumente familiare,
funcționalități noi și atrăgătoare
Office 365 are un aspect proaspăt, adăugând noi
caracteristici funcționale aplicațiilor. În plus, setările
și funcționalitățile sunt intuitive, astfel încât procesul
de învățare este ușor și productivitatea personalului
este imediat îmbunătățită.

Versiune unică
Utilizatorii pot să își stocheze fișierele într-un
spațiu de stocare privat și sigur, care garantează
securitatea fișierelor chiar dacă laptopul, computerul
sau dispozitivul lor mobil nu mai funcționează, s-a
pierdut sau este furat. Fișierele sunt păstrate printr-o
aplicație de sincronizare cu un folder (dosar) din
interiorul computerului, al tabletei sau smartphoneului. Astfel, utilizatorii pot să distribuie între ei
documente și să interacționeze, folosind aceeași
versiune de software, și să își acceseze documentele
chiar și atunci când sunt offline.

Stocare de date sincronizată
Cei mai mulți utilizatori vor avea acces la un spațiu
de stocare al emailului de 50GB și 25GB spațiu
personal de stocare cloud, precum și capabilități
de sincronizare între dispozitive. Astfel, vor putea
stoca, sincroniza și distribui munca lor în siguranță,
de oriunde.

Orice dispozitiv
Office 365 oferă utilizatorilor acces ușor și sigur
la informația de care au nevoie, virtual, pe orice
dispozitiv. Printr-o simplă conexiune la internet,
membrii echipei tale sunt întotdeauna conectați.

Actualizat la zi în mod constant
Cu Office 365 știi că utilizatorii tăi vor folosi
întotdeauna cea mai recentă versiune de sofware
care îi va ajuta să rămână productivi.
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Cu Office pentru Office365 și cu aplicațiile web ale Office,

Microsoft Exchange Online este o soluție de transmitere a

utilizatorii primesc ultima versiune a aplicațiilor Microsoft

mesajelor care oferă funcționalitățile Microsoft Exchange

Office de mai jos, perfect conectate și puse la dispoziția

Server sub forma unui serviciu cloud, integrabil cu aplicația

utilizatorului prin soluția cloud. Astfel, poți accesa orice,

Outlook instalată pe calculator.

oricând, de oriunde. Îți poți accesa documentele, calendarele,
emailul virtual de pe orice dispozitiv. Microsoft Project și

Caracteristici:

Microsoft Visio sunt disponibile opțional pentru clienții care

•

Spațiu email: 50 GB

achiziționează Office 365 Enterprise și Midsize. Office pentru

•

Metode de acces: Outlook Web App, POP3, IMAP4,

Office 365 poate fi instalat local, pe 5 dispozitive PC/Mac/iOS/
Android per utilizator, permițând stocarea datelor local sau

Outlook Anywhere, Microsoft Exchange ActiveSync
•

local și în cloud.

Suport pentru dispozitivul mobil: Microsoft Exchange Active
Sync

Caracteristici:
•

Word

•

PowerPoint

•

Outlook

•

Access

•

Excel

•

OneNote

•

Publisher

•

Lync

•

Poate accesa și alte căsuțe de email

•

Vizualizarea atașamentelor cu ajutorul Outlook Web App

•

Posibilitatea de a adăuga propriul domeniu de email

Microsoft Sharepoint Online este un serviciu cloud, găzduit de

Microsoft Lync Online este o soluție cloud avansată de

Microsoft pentru afaceri de orice dimensiune. În locul instalării

comunicare bazată pe Microsoft Lync 2013. Lync Online

și implementării Sharepoint Server pe un server local, orice

oferă companiilor funcționalități de comunicare evoluate,

companie poate acum să se aboneze la Sharepoint Online

incluzând identificarea prezenței, acces remote, organizarea

și să ofere angajaților ei posibilitatea de a crea site-uri, de a

de sondaje, mesageria instant, conferințe audio și video.

distribui informații și documente intern și către clienți, printr-o

În plus, Lync Online funcționează cu Microsoft Exchange,

soluție avansată.

Microsoft Sharepoint, ajutând utilizatorii să comunice în timp ce

Caracteristici:
•
•

utilizează aplicațiile pe care le cunosc.

10GB spațiu de stocare per companie și extra 500 de MB

Caracteristici:

pentru fiecare user adaugat

•

Posibilitatea de a cumpăra spațiu de stocare suplimentar, în
limita a 5TB per client

•

Limită stocare: Până la 100GB per colecție de site-uri

•

Colecții de site-uri:

Mesagerie instant: trimite mesaje instant colegilor și
clienților

•

Conferințe audio și video PC-către-PC: colaborează prin
conferințe/apeluri audio/video cu clienții și colegii

•

Mesageria online include conferințe audio, video și web:

- 1 pentru Office 365 Small Business

pune la dispoziția întregii echipe desktopul, prezentările,

- 20 pentru Office 365 pentru Midsize Business

fișierele

- 3000 pentru Office 365 pentru Enterprise
•

Spațiu de stocare total client: Până la 5TB

•

Limita de upload a fișierelor: 2GB

•

Sky Drive Pro - 25GB stocare cloud personală pentru
majoritatea utilizatorilor

5

ms_client final.indd 5

07-Jan-14 11:24:23 AM

Avantaje
Office 365.

Suport
Tehnic

Costuri scăzute, ușor
de monitorizat

Soluții de comunicare
integrate

Securitate
ridicată

Toate serviciile IT de
mentenanță, actualizare,
administrare vor fi asigurate
de o singură echipă dedicată
afacerii tale.

Cu Office 365 poți să îți
planifici anual costurile
generate de infrastuctura și
serviciile IT, precum și cele
legate de comunicarea și
colaborarea internă.

Suita facilitează comunicarea
internă și cu clienții tăi
prin soluții inovatoare de
comunicații pentru email,
colaborare și ședințe online.

Datele tale vor fi în siguranță.
Office 365 asigură protecția
datelor prin cele mai
avansate standarde de
securitate fizică și digitală.

99,9%
disponibilitate

Familiarizare
rapidă

Office 365 garantează financiar că e-mailul, datele și serviciile tale vor fi disponibile de fiecare dată
când vei avea nevoie de ele.

Membrii echipei tale se vor
familiariza rapid cu produsul,
fiind intuitiv, ușor de utilizat,
încorporând experiența
aplicațiilor Office anterioare.

•
•
•

Disponibilitate mai mică de 95% - rambursare 100% din valoarea abonamentului
Disponibilitate 95-99% - rambursare 50% din valoarea abonamentului
Disponibilitate 99-99,9% - rambursare 25% din valoarea abonamentului

Acces de oriunde,
indiferent de dispozitiv
sau platformă
Pe laptop, computer,
smartphone, tabletă,
indiferent de browser,
Office365 este ușor de
accesat și utilizat.
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Crește
productivitatea

Control

Cu Office 365, oamenii din
echipa ta pot să colaboreze
fără întreruperi, folosind o
platformă coerentă, unitară
și sigură.

Interfața de administrare a
Office 365 permite echipei
tale IT să monitorizeze/
vizualizeze permanent
activitatea suitei.

permanent

Pachete potrivite
fiecărei afaceri
Office 365 este disponibil într-o varietate de pachete, care răspund
nevoilor IT ale companiei, se pot încadra în bugetele anuale, dar
reprezintă și o soluție optimă pentru membrii echipei, indiferent de
dimensiunea afacerii tale.
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Drumul cel mai rapid
de la inspirație
la rezultat

Descoperă.
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