Офис пакетът, който познавате…
В същността си това е добре познатият Office. Вие и Вашите служители получавате
най-новата версия на Office приложенията, които ползвате ежедневно в работния
процес – Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote

…плюс отлични облачни услуги на корпоративно ниво
В сравнение със стандартния Office пакет, с Office 365 Вие получавате:
Електронна поща за бизнес цели
Хостинг на пощенска кутия с голям обем – 50 GB,
споделен календар с Вашите контакти и винаги
актуална защита от спам. Ползвате Вашия фирмен
домейн за професионален имейл адрес, работите
чрез Outlook и достъпвате Вашата фирмена поща
през уеб браузър. Office 365 може да бъде ползван
на компютър (PC или Mac), както и на Android, iOS
или Windows Phone базирани мобилни устройства.

Облачно пространство за
съхранение и споделяне на файлове
Получавате 1 TB облачно пространство за
съхранение, архивиране и лесен достъп до Вашата
информация. Файловете Ви са достъпни от почти
всички устройства, синхронизират се и са достъпни
и без Интернет връзка.

Онлайн срещи и конферентни
разговори
С Office 365 насрочвате и провеждате онлайн
срещи с до 250 участника, в аудио и видео формат,
с възможност за споделяне на екран и съвместна
работа над документи. Вашите служители,
партньори и клиенти могат да осъществяват срещи
и разговори през всеки уеб браузър, поддържащ
HTML5 протокол.

Екипна работа в реално време
Комуникирате чрез тематично ориентирани чатове
в реално време и целият екип е информиран.
Можете да инициирате поверителни или групови
чатове, да създавате съдържание в съавторство с
колеги, да споделяте файлове.

Office 365 Ви предоставя нужните инструменти за…
Да свършите повече
Вие сте по-гъвкави и продуктивни, защото можете
да ползвате Office 365 на почти всички устройства.
Един лиценз обхваща до 5 устройства от всеки вид –
смартфон, таблет и компютър.

Да работите по-добре заедно
С Office 365 получавате всички инструменти за
успешна работа в екип - професионална електронна
поща, възможност за споделяне на календари и
събития, участие в уеб конференции и достъп до найактуалните документи, споделени във Вашето облачно
пространство. Работите заедно в реално време и в
сигурна среда, благодарение на водещите технологии
за информационна сигурност, на които е базиран Office
365.

Да изградите Вашия бизнес
Office 365 Ви позволява да изградите бързо и лесно
професионално присъствие в онлайн средата. Можете
да ползвате домейна на Вашия уеб сайт за създаване
на професионални имейл адреси.

Да защитите Вашите данни
Контролирате и управлявате достъпа до поверителна
информация. Защитавате фирмените данни,
обменяни чрез мобилни устройства. Предпазвате се от
съмнителни линкове, несигурно прикачено съдържание
и други кибер заплахи.

…преобразете Вашия бизнес
Оптимизирайте Вашите капиталови разходи

Разраствайте се бързо

Office 365 е достъпен чрез абонамент на месечна база.
Не налага високи предварителни разходи за закупуване
на нов софтуер. Редуцирате капиталовите разходи за
сметка на оперативните.

Office 365 може да расте заедно с Вашия бизнес.
Добавянето на нов потребител е толкова лесно, колкото
и поръчката на допълнителен лиценз.

Намалете разходите за хардуер и енергия

Облекчен процес на лицензиране, при който всеки
потребител ползва Office 365 на до 5 устройства смартфон, таблет и компютър (PC или Mac). Спестявате
средства чрез лицензиране на база потребител, спрямо
традиционното лицензиране на база устройство.

Без нуждата от сървъри и локални устройства за
съхранение, Вие избягвате разходите за електричество
и покупка на скъп хардуер.

Бъдете в крак с промените
Office 365 е облачно решение, затова е винаги актуално.
Няма нужда да правите софтуерни подобрения,
Microsoft ежемесечно добавя нови възможности и
повишава добавената стойност на продукта.

Лицензиране на потребител

Изберете подходящия за Вас план
Office 365 плановете са разработени така, че да покрият
нуждите на компаниите от различни Office приложения
и услуги. Можете да изберете план, отговарящ найточно на Вашите нужди и възможности.

Свържете се с нас за повече информация!
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