Office 365
za srednje velika podjetja
Microsoftove rešitve za mala in srednje velika podjetja: http://aka.ms/resitve
Selitev v oblak? Če imate podobne težave kot večina srednje
velikih podjetij, se verjetno ukvarjate s tem vprašanjem –
in to z razlogom. Upoštevati morate številne vidike. 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.

»Nov sistem Office
je najboljši sistem Office.«
- Sam Biddle, Gizmodo

Zato vam priporočamo uporabo sistema Microsoft
Office 365. Office 365 je storitev v oblaku, ki jo gosti družba
Microsoft in združuje znane namizne programe sistema
Microsoft Office z e-pošto poslovnega razreda, koledarji
v skupni rabi, neposrednim sporočanjem, video
konferencami ter skupno rabo datotek. Office 365
vam omogoča uporabo varnih orodij na ravni podjetja,
in sicer s predvidljivim mesečnim stroškom ter brez začetnih
stroškov naložb v infrastrukturo. Opravite delo hitreje
ne glede na svojo lokacijo – z orodji sistema Office,
ki jih že poznate.

Dostop kjer koli

Skupno delo

Ostanite povezani tudi na poti

Omogočite delo mobilni delovni sili

 Uporabljajte Office v vseh svojih napravah – osebnih računalnikih,
računalnikih Mac, tabličnih računalnikih in pametnih telefonih
 Vpišite se v Office in dostopajte do najnovejših različic svojih
dokumentov ter osebnih nastavitev
 S storitvijo SkyDrive Pro sinhronizirajte datoteke v svojih napravah
ter tako omogočite dostop brez povezave in samodejno vnovično
sinhronizacijo ter varnostno kopiranje
 Če nimate svojih naprav pri roki, se v Office vpišite z brskalnikom
in omogočite hitro pretakanje programa Office v računalnik ter tako
izkoristite vse funkcije za ogled in urejanje

 Organizirajte učinkovita spletna srečanja z videokonferencami HD
za več uporabnikov, s skupno rabo zaslona
in sprotnim pisanjem opomb
 Na mestu ustvarite poštni predal ter dostopajte do komunikacije
in dokumentov skupine neposredno iz programa Microsoft Outlook
 Posredujte dokumente v skupno rabo z mest skupin SkyDrive Pro
ali Microsoft SharePoint Online z nadzorovanim dostopom

Preproste storitve IT

Najboljša vrednost

Poenostavite upravljanje storitev IT

Najboljši izkoristek naložb

 Poenostavite upravljanje z enotnim spletnim skrbniškim središčem
 Zbirko Office hitro namestite v namizne računalnike s pretakanjem
neposredno iz storitve Office 365 – tako bo za uporabo
pripravljena le nekaj trenutkov po tem, ko kliknete možnost
»namesti«
 Zagotovite si zaščito pred zlonamerno programsko opremo,
neželeno e-pošto in lažnim predstavljanjem
 Zaščitite datoteke s samodejnim varnostnim kopiranjem
 Zajamčena razpoložljivost 99,9 % časa, sicer vrnemo denar

 Poslovna orodja, zasnovana za vaše podjetje
 Pridobite najnovejšo tehnologijo ob predvidljivih mesečnih
stroških
 Poenostavljeno licenciranje za posamezne uporabnike,
in sicer za največ 5 naprav na uporabnika
 Brez začetnih stroškov licenciranja
 Preprosto dodajanje ali brisanje uporabnikov po potrebi
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Kaj vključuje
sistem Office 365?

Office 365 Midsize Business
je rešitev, zasnovana za podjetja z manj kot 250 uporabniki,
ki potrebujejo orodja za storilnost, pripravljena za podjetja,
in zahtevajo nadzor nad storitvami IT.

Znana izkušnja uporabe sistema Office

E-pošta poslovnega razreda

Omogočite dostop do vodilnih
pisarniških programov – iz katere koli naprave in kjer koli.

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

• Vedno najnovejša različica namiznih programov Office
(npr. Word, Excel) z licenco na podlagi naročnine
• Vsak uporabnik lahko Office uporablja v 5 računalnikih s sis temom
Windows/Mac in mobilnih napravah
• Pretakanje katerega koli programa Office v računalnik tudi na poti
• Hitra in preprosta uvedba sistema Office v namiznih računalnikih

• Gostovana e-poštna poslovnega razreda in koledar v skupni rabi
• Uporabniški nabiralniki s 25 GB prostora za shranjevanje,
ki podpirajo priloge do velikosti 25 MB
• Celovita zaščita pred neželeno e-pošto in zlonamerno programsko
opremo
• Nastavitev in upravljanje dostopa ter pravilnikov za mobilne

naprave

Spletna srečanja

Skupna raba dokumentov

Organizirajte učinkovita spletna srečanja z videokonferencami HD za
več uporabnikov, s skupno rabo namizja in sprotnim pisanjem opomb

Preprosto posredovanje dokumentov in informacij v skupno rabo
s sodelavci ter strankami z enotne osrednje lokacije.

• 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
• Prisotnost in dostop do drugih uporabnikov v vseh storitvah
• Povezovanje s stiki Skype z informacijami o prisotnosti, neposrednim
sporočanjem in glasovnimi klici

• Uporaba mesta skupin za skupno rabo dokumentov v podjetju
in zunaj njega
• Shranjevanje v oblak in sinhronizacija naprav s storitvijo SkyDrive
Pro, ki omogoča dostop brez povezave ter dostop prek mobilnih
naprav
• Hkratno urejanje dokumentov z ostalimi uporabniki
• Orodja za ustvarjanje in vzdrževanje javnega spletnega mesta

Small Business Premium
12,80 EUR
na uporabnika/mesec
za 1–10 uporabnikov

Midsize Business
12,30 EUR
na uporabnika/mesec
za 11–250 uporabnikov

Enterprise E3
19 EUR na uporabnika/mesec
za več kot
250 uporabnikov














Vlečni sistem

Vlečni sistem

Potisni sistem







Podpora po telefonu na ravni storitev IT

Osnovna

Razširjena

Z vsemi funkcijami

Skrbniška konzola za storitve IT

Osnovna

Razširjena

Z vsemi funkcijami

Glasovna pošta, zadržanje na mestu, zaščita pred izgubo podatkov
Upravljanje pravic
Obrazci programa InfoPath ter storitve programov Access, Excel in Visio
Integracija storitve Active Directory
Namizni programi Office (naročnina za najnovejšo zbirko Office
z vsemi funkcijami, za največ 5 računalnikov s sistemom Windows/Mac
na uporabnika)
Uvedba sistema Office s funkcijo zagona s klikom
E-pošta, neposredno sporočanje, spletna srečanja, skupna raba
dokumentov

Cene veljajo na dan 11.6.2013 po www.office.com

1.

Preizkusite sistem Office 365 še danes na spletnem mestu www.Office365.com

2.

Naročite se na brezplačno oceno storitev IT

3.

Preberite izjave na spletnem mestu www.whymicrosoft.com
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