Office 365
za mala podjetja

Microsoftove rešitve za mala in srednje velika podjetja: http://aka.ms/resitve
Selitev v oblak? Če imate podobne težave kot večina malih
podjetij, ste si verjetno zastavili tudi to vprašanje – in to z
razlogom. Upoštevati morate mnoge stvari. Koliko bo dejansko
stala uporaba oblaka? Ali bo zaposlenim omogočala delo kjer
koli in na kakršen koli način, vam pa še naprej omogočala
popoln nadzor? Kako veste, da so podatki varni? Brez skrbi.
Razumemo vas.

»Gre
za
izjemno ponudbo, ki je v vseh
pogledih boljša od storitve
Google Apps.«

Zato vam priporočamo uporabo storitve Microsoft Office 365.
Office 365 je storitev v oblaku, ki jo gosti družba Microsoft
in ki združuje znane namizne programe Microsoft Office
z e-pošto poslovnega razreda, koledarji v skupni rabi,
neposrednim sporočanjem, video konferencami ter skupno
rabo datotek. Storitev Office 365 vam omogoča uporabo varnih
orodij na ravni podjetja, in sicer s predvidljivim mesečnim
stroškom ter brez začetnih stroškov naložb v infrastrukturo.
Delo opravite hitreje, ne glede na to kje ste, in sicer z zbirko
Office, ki jo že poznate.

– Edward F. Moltzen, CRN

Dostop kjer koli

Profesionalen videz

Ostanite povezani tudi na poti

Pustite dober vtis

 Uporabljajte zbirko Office v vseh svojih napravah – osebnih računalnikih,
računalnikih Mac, tabličnih računalnikih in pametnih telefonih
 Vpišite se v Office in dostopajte do najnovejše različice svojih
dokumentov in do osebnih nastavitev
 S storitvijo SkyDrive Pro sinhronizirajte datoteke v svoje naprave ter tako
omogočite dostop brez povezave in samodejno ponovno sinhronizacijo
ter varnostno kopiranje
 Ko niste v bližini svojih naprav, se v Office vpišite z brskalnikom in
omogočite hitro pretakanje programa Office v računalnik ter tako
izkoristite popolno izkušnjo ogleda in urejanja

 Organizirajte učinkovita spletna srečanja z video konferencami HD za več
uporabnikov, s skupno rabo zaslona in sprotnim pisanjem opomb
 Na mestu ustvarite poštni predal in neposredno iz programa Microsoft
Outlook dostopajte do komunikacije in dokumentov skupine
 Dokumente posredujte v skupno rabo z mest skupin SkyDrive Pro
ali SharePoint, pri tem pa nadzorujte dostop
 S predlogami, preprostimi za uporabo, ustvarite spletno mesto podjetja

Storitve IT niso potrebne

Najboljša vrednost

Upravljanje brez osebja za storitve IT

Najboljši izkoristek naložb

 Spletno središče za upravljanje, preprosto za uporabo, s katerim lahko
dodajate ali brišete uporabnike, upravljate e-pošto in določate
pravilnike za skupno rabo datotek
 Zbirko Office hitro namestite na namizja s pretakanjem neposredno
iz storitve Office 365 – tako bo za uporabo pripravljena le nekaj
trenutkov po tem, ko kliknete možnost »namesti«
 Vzdržljiva zaščita pred zlonamerno programsko opremo, neželeno
e-pošto in virusi
 S samodejnim varnostnim kopiranjem zagotovite varnost svojih datotek
 Zajamčena razpoložljivost 99,9 % časa, sicer vrnemo denar

 Poslovna orodja, zasnovana za mala podjetja
 Vedno posodobljeno
 Poenostavljeno licenciranje za posamezne uporabnike, in sicer za največ 5
naprav na uporabnika
 Predvidljivi mesečni stroški
 Brez začetnih stroškov licenciranja
 Preprosto dodajanje in odstranjevanje uporabnikov
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Kaj vključuje
storitev Office 365?

Office 365 Small Business Premium
je rešitev, zasnovana za podjetja z manj kot 10 uporabniki
ter ustreza zahtevam za poslovno komunikacijo in sodelovanje,
posebno znanje s področja storitev IT pa ni potrebno.

Znana izkušnja uporabe zbirke Office

E-pošta poslovnega razreda

Omogočite dostop do vodilnih pisarniških programov – iz katere
koli naprave in od kjer koli.
• Vedno najnovejša različica namiznih programov Office
(npr. Word, Excel) z licenco na podlagi naročnine
• Vsak uporabnik lahko Office uporablja v 5 osebnih
računalnikih/računalnikih Mac in mobilnih napravah
• Pretakanje katerega koli programa Office v računalnik tudi
na poti
• Spletni spremljevalec za manjše spremembe v katerem koli
brskalniku

Dostopajte do e-pošte, koledarjev v skupni rabi in stikov prek
osebnih računalnikov, računalnikov Mac, pametnih telefonov,
tabličnih računalnikov in brskalnika.

Spletna srečanja

Skupna raba dokumentov

Organizirajte učinkovita spletna srečanja z video konferencami HD
za več uporabnikov, s skupno rabo namizja in sprotnim pisanjem
opomb
• Med funkcije srečanj spadajo neposredno sporočanje, zvok,
video v kakovosti HD, skupna raba namizja in pisanje opomb –
tako za uporabnike v podjetju kot tudi za druge
• Funkcija prisotnosti in dostop do kartice za stike v vseh storitvah
• Povezovanje s stiki Skype z informacijami o prisotnosti,
neposrednim sporočanjem in glasovnimi klici

Preprosto posredovanje dokumentov in informacij v skupno rabo
s sodelavci in strankami z ene osrednje lokacije.
• Mesta skupin za skupno rabo dokumentov v podjetju
in zunaj njega
• Shranjevanje v oblak in sinhronizacija z napravami s storitvijo
SkyDrive Pro, ki omogoča dostop brez povezave in dostop
z mobilnimi napravami
• Zmogljivost, da več uporabnikov hkrati ureja dokumente
• Orodja za ustvarjanje in vzdrževanje javnega spletnega mesta

• Uporabniški nabiralniki s 25 GB prostora za shranjevanje,
ki podpirajo priloge do velikosti 25 MB
• Znana izkušnja uporabe programa Microsoft Outlook
• Vzdržljiva zaščita pred neželeno e-pošto in zlonamerno
programsko opremo
• Nastavitev in upravljanje dostopa in pravilnikov za mobilne
naprave

Gostovana e-pošta
3,3 EUR za
uporabnika na mesec

Small Business
4,9 EUR za uporabnika na
mesec

Namizni programi Office (naročnina za najnovejšo zbirko Office z vsemi
funkcijami, največ 5 osebnih računalnikov/računalnikov Mac na uporabnika)



Programi Office Mobile (Word, Excel in PowerPoint v izbranih napravah)
Office Web Apps (za ogled in manjše spremembe v brskalniku)
E-pošta poslovnega razreda (25 GB na uporabnika)



Spletne konference
Javno spletno mesto
Zaščita pred neželeno e-pošto in zlonamerno programsko opremo .
Podpora skupnosti in po telefonu
Zajamčena razpoložljivost 99,9 % časa, sicer vrnemo denar













Cene veljajo na dan 11.6.2013, po www.office.com.

1.
2.

Storitev Office 365 preizkusite še danes na spletnem mestu
http://www.Office365.com
Naročite se na brezplačno oceno storitev IT

3.

Preberite izjave na spletnem mestu www.whymicrosoft.com

Small Business Premium
12,80 EUR za uporabnika
na mesec
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