Predstavljamo novi Office
Novi Office zagotavlja visoko storilnost in napredne možnosti sodelovanja za mala in
srednje velika podjetja. Izkoristite dostop do znanih programov sistema Office od
praktično kjerkoli. Poslovna e-pošta, koledar, video konference in posodobljeni
dokumenti so vam na voljo s skoraj vsake naprave - od osebnega računalnika do tablice.
Novosti
Naprave

Oblak

Družabne možnosti

Poenostavljena
tehnologija

Novi Office odlično deluje na
številnih napravah. S svojim
posodobljenim, enostavnim in
brezhibnim uporabniškim
vmesnikom, ki odlično deluje na
dotik, z miško in tipkovnico ali
peresom, novi Office nudi nove in
izboljšane načine, kako delati bolj
učinkovito in naravno.

Nove naročniške storitve. Novi
Office je na voljo kot naročniška
storitev v oblaku. Naročniki
samodejno prejmejo bodoče
nadgradnje, poleg tega pa imajo
dostop do storitev v oblaku, kot je
shranjevanje dokumentov prek
storitve SkyDrive, ki omogoča
dostop do vsebin prek tabličnega
ali osebnega računalnika ali
telefona.

Ostanite povezani s svojimi stiki.
Nova kartica z informacijami o
stikih združuje vse informacije o
stikih, vključno z informacijami iz
družabnih omrežij Facebook in
LinkedIn, ter vam tako nudi enoten
pogled. Z le nekaj kliki lahko hitro
skličete sestanek, pošljete e-pošto
ali takojšnje sporočilo, začnete
glasovni in video klepet ali
organizirate video konferenco v
visoki ločljivosti z več udeleženci.

Enoten nabor orodij za
upravljanje informacijskih
tehnologij. Novi Office
poenostavlja informacijske
tehnologije. Tako mala podjetja z
omejenimi viri za informacijske
tehnologije kot velike organizacije z
lastno informacijsko infrastrukturo,
lahko na preprost način namestijo
novi Office, vzdrževanje in varnost
pa prepustijo Microsoftu, ne da bi
se odrekli nadzoru.*

Zakaj nadgraditi na novi Office?
Če vaše podjetje ustreza enemu od naslednjih štirih scenarijev, je čas, da razmislite o nadgradnji na novi Office.
Star strežnik. Uporabljate star strežnik in vas skrbijo stroški zagotavljanja varnosti
in vzdrževanja?
Naraščajoče potrebe. Ali vaše podjetje raste in iščete tehnologijo, s katero boste
lahko zagotovili odgovore na potrebe glede mobilnosti in sodelovanja?
Gostovana pošta. Imate težave pri upravljanju številnih nepovezanih spletnih epoštnih računov ali programske opreme?
Stara različica zbirke Office. Ali uporabljate zastarele različice zbirke Office (npr.
Office 2003) in ste naleteli na težave z združljivostjo ali pa vas skrbi konec podpore?

Najpomembnejši razlogi za nakup zbirke Office
Dostop od kjerkoli

Sodelovanje

Profesionalen vtis

Delajte od praktično kjerkoli
z dostopom do svojih
najnovejših dokumentov in
datotek ter z uporabo
znanih programov Office,
optimiziranih za delo na
osebnih računalnikih,
pametnih telefonih in
tablicah.

Brez težav sodelujte z
uporabo znanih programov
Office prek poslovne epošte, skupnih koledarjev,
skupne rabe dokumentov in
video konferenc v visoki
ločljivosti.

Izredno varna poslovna epošta in spletne strani
strankam kažejo
profesionalnost vašega
podjetja. Nove možnosti v
Excelu in PowerPointu vam
omogočajo preprosto
analizo podatkov in
prepričljive predstavitve.

* Velja le za Office 365.
Za več informacij obiščite Office.com.
©2012 Microsoft Corporation.

Najboljše, kar nudi
sistem Windows
Novi Office deluje odlično
na številnih napravah,
najboljšo izkušnjo pa nudi z
operacijskim sistemom
Windows 8. Office se odziva
na dotik prav tako naravno,
kot če bi uporabljali miško
in tipkovnico.

Konec podpore
Če boste še vedno
uporabljali Office 2003 in
Windows XP po zaključku
podpore (8. april 2014), bo
vaše podjetje izpostavljeno
tveganjem na področjih
varnosti, skladnosti in
združljivosti, saj ne bo več
posodobitev.

Izkusite novi Office še danes
Moč izbire
Ne glede na to, ali ste malo podjetje z omejenimi viri za
informacijske tehnologije ali velika organizacija z naprednimi
tehnološkimi potrebami, novi Office nudi rešitve, optimizirane
glede na velikost podjetja in njegove informacijske potrebe.
Novi Office podjetjem zagotavlja najboljšo vrednost prek
naročniških storitev Office 365 v oblaku, ki vam nudijo dostop
do znanih namiznih programov Office ter poslovne e-pošte,
skupnega koledarja in video konferenc. Office je na voljo tudi v
običajni različici, ki jo lahko namestite na svoji lokaciji. Izberite
različico sistema Office, ki najbolj ustreza velikosti in potrebam
vaše organizacije.

Namizni programi Office
Najnovejša različica zbirke Office v obliki naročnine
Licenciranje na uporabnika, za 5 osebnih računalnikov/računalnikov Mac in
5 mobilnih naprav
Dokumenti, aplikacije in nastavitve na voljo povsod
Prenos celotnega sistema Office na računalnik

SharePoint Online
Skupna raba in upravljanje dokumentov v oblaku
Interne in zunanje strani za skupno delo na projektih
Dostop do dokumentov s spletno povezavo ali brez nje
Oblikujte javno spletno stran za svoje podjetje s preprostimi predlogami

Optimiziran
za:

Office 365 Small
Business
Premium

Office 365
Midsize Business

Office 365
Enterprise

1-10
uporabnikov
Ne potrebujete IT
znanj

11-250
uporabnikov
Interni IT ali
partner

250 ali več
uporabnikov
Napredne
potrebe

Office Home
& Business 2013

Office
Professional Plus
2013

Office
Professional Plus
2013

Exchange Online
Gostovana poslovna e-pošta in skupen koledar
25 GB prostora za shranjevanje na uporabnika
Uporaba lastnega imena domene za pošiljanje e-pošte
Vrhunska zaščita pred neželeno pošto in škodljivo
programsko opremo

Lync Online
Video konference v visoki ločljivosti z več udeleženci
Ustvarjanje zapiskov in skupna raba dokumentov v realnem času
Takojšnje sporočanje in prisotnost tudi preko požarnih pregrad
Skype z informacijami o prisotnosti,klepeti in glasovnimi sporočili

Zakaj je storitev Office 365 boljša od
konkurence?

Kaj uporabniki pravijo o storitvi Office 365

KAJ POČNEMO:

" Novi Office je najboljši Office … privlačna in sodobna
programska oprema je povsem drugačna od katerekoli prejšnje
različice."

 Zagotavljamo znano in dosledno uporabniško izkušnjo
na osebnih računalnikih, tablicah, telefonih in
brskalnikih, ki ne zahteva dodatnega izobraževanja.
 Zagotavljamo integrirano rešitev, ki je preprosta za
uporabo in vam omogoča dostop do dokumentov s
spletno povezavo ali brez nje, skupno rabo koledarjev,
takojšnje sporočanje in klice z med računalniki. Tako
lahko delate praktično kjerkoli in kadarkoli.

– Gizmodo

(ocenjevalec sistem Office 365)

" Poskusili smo uporabljati Google Docs, a ni bil zanesljiv in je
pogosto pokvaril oblikovanje."
– NaturallyMe

(stranka, ki uporablja Office 365 Small Business)

ČESA NE POČNEMO:

 Ne pregledujemo e-pošte naših strank, ki uporabljajo
Office 365, za reklamna e-sporočila. Storitve Office 365
ne podpirajo reklamna sporočila.
 Od vas ne zahtevamo, da uporabljate številne
prilagojene rešitve za poslovne potrebe.

"Če upoštevaš možnosti, ceno na uporabnika in oportunitetne
stroške zagotavljanja podpore za strežnike na lokaciji, smo
prepričani, da je Office 365 prava izbira za naše podjetje."
– Patagonia

(stranka, ki uporablja Office 365 Medium Size Business)

Obiščite Office.com ali stopite v stik s svojim partnerjem, če želite izvedeti, kako lahko še danes izkusite novi Office.
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