Predstavljamo licenčne programe Open za vpeljavo zbirke Office
2013 na lokaciji
Novi Office prinaša znane programe in dokumente Office, poslovno e-pošto, koledar in video konference, ki so na voljo na
skoraj vseh vaših napravah - od osebnih računalnikov do pametnih telefonov in tablic. Novi Office je na voljo kot naročnina
Office 365 v oblaku ali na lokaciji prek časovno neomejenih licenc. Ta dokument se osredotoča na prednosti sistema Office
na lokaciji prek programov količinskega licenciranja Open.

Poslovna vrednost
Dostop od kjerkoli

Sodelovanje

Profesionalen vtis

Varnost in zanesljivost

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.

Na preprost način sodelujte
z uporabo znanih
programov Office prek
poslovne e-pošte, skupnih
koledarjev, skupne rabe
dokumentov in video
konferenc v visoki ločljivosti.

Nove možnosti programa
Excel vam omogočajo, da
preprosto vizualno prikažete
in analizirate svoje podatke.
Nove zmogljivosti na
področju
večpredstavnostnih vsebin in
grafičnih možnosti
omogočajo ustvarjanje
privlačnih predstavitev,
dokumentov in preglednic.

Poskrbite za visoko zaščito
zaupnih informacij z
nastavitvijo pravilnikov na
ravni podjetja prek nasvetov
glede skladnosti s pravili.*
Uporabniki lahko nastavljajo
dovoljenja za elektronsko
pošto in dokumente prek
upravljanja pravic dostopa
do informacij.*

Najboljše možnosti zbirke Office 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hitra in tekoča izkušnja z dotikom, peresom, miško in tipkovnico
Izjemne aplikacije Windows 8, optimizirane za upravljanje z dotikom
Optimiziran za oblak
Preprosto urejanje vsebin PDF z novo možnostjo urejanja besedila v dokumentih PDF
Excel: pametno samodejno dokončanje, priporočeni grafi, pogled Power View
Družabne možnosti: video v visoko ločljivosti z več udeleženci **, federacija Skype, novice in kartica z informacijami o
stikih**

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. Ali uporabljate stare računalnike in strežnike in vas skrbi glede varnosti in stroškov vzdrževanja?
Naraščajoče potrebe. Vaše podjetje raste in iščete tehnologijo za vaše potrebe na področjih mobilnosti in sodelovanja?
Stara različica zbirke Office. Uporabljate zastarele različice sistema Office, kot je na primer Office 2003, in imate težave z
združljivostjo ali skrbi glede konca podpore?

Spremembe v desetih letih.
Če boste še vedno uporabljali Office 2003 in Windows XP po datumu zaključka podpore (8. april 2014), bo vaše podjetje lahko
izpostavljeno tveganjem na področju varnosti, skladnosti in združljivosti, saj ne bo več na voljo posodobitev. Nadgradite zdaj.
Potreben je strežnik Exchange Server ali storitev Exchange Online **Potreben je strežnik Lync Server ali storitev Lync Online
Za več informacij obiščite Office.com.
©2012 Microsoft Corporation.
*

Izkusite novi Office prek količinskega licenciranja.
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Zakaj kupiti zbirko Microsoft Office prek
licenčnih programov Open?

1.

Poenostavite vpeljavo z uporabo ene namestitvene slike. Tako
vam ni treba ročno vpisovati licenčnih ključev na vsak osebni
računalnik v organizaciji.

2.
3.

Namestite Microsoft Office na dve napravi.

4.

Program vam zagotavlja pravice za prenos in ponovno
namestitev programske opreme.

5.

S pravicami prehoda na nižjo različico lahko uporabljate
starejše različice zbirke Office.

6.
7.

Z letnim odplačevanjem razbremenite svoje denarne tokove.

Preprosto zaščitite in spremljajte licence za programsko
opremo z orodjem za upravljanje licenc. Ker ne morete izgubiti
škatle, so vaše licence za programsko opremo zaščitene.

Pravice komercialne uporabe za različico Office RT (naprave
Windows 8 RT)

1

2

2

2

5

OSREDNJA NAMESTITEV omogoča preprosto upravljanje licenc za programsko
opremo. Prav tako prihranite čas, saj vam licenčnih ključev ni treba ročno nameščati na
vsak osebni računalnik.









PRAVICE PREHODA NA STAREJŠO RAZLIČICO IN NAMESTITVENE SLIKE vam
omogočajo, da uporabljate starejše različice zbirke Office in prihranite čas z uporabo
enotne namestitvene slike.









KOLIČINSKI POPUSTI zagotavljajo nižje cene in vam z isto pogodbo zagotovijo
dodatne licencirane izdelke.









PRAVICE PRENOSA vam omogočajo, da licence po potrebi prenesete na nadomestno
strojno opremo.









POSODOBLJENA PROGRAMSKA OPREMA zagotavlja, da imate vedno na voljo
najnovejšo različico zbirke Office, pravice do domače uporabe in tehnično podporo.







PRILAGODLJIVI PLAČILNI POGOJI vam omogočajo, da plačate vnaprej ali v več
obrokih. Plačilo glede na potrebe.











Katero licenciranje za zbirko Office je prava izbira za vas?
PRAVICE DO NAMESTITVE določajo število namestitev za posamezno licenco.
NAJBOLJŠA IZBIRA ZA DOM IN DOMAČE PISARNE.



PREPROSTO UPRAVLJANJE LICENC vam omogoča, da konec leta dodate ali odstranite
uporabnike brez težav – tako vam čez leto ni treba upravljati licenc.
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LICENCIRANJE OFFICE 365 vam zagotavlja licenciranje na uporabnika, tako da lahko
zbirko Office namestite na do pet naprav za vsakega uporabnika.



MOBILNOST: Microsoft Office prinaša vrhunsko izkušnjo v sistemu Windows in podpira
dostop z naprav iOS in Android.



VEDNO POSODOBLJEN: S cenovno ugodno naročnino in brez vnaprejšnjih naložb
boste imeli vedno dostop do najnovejše tehnologije.



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