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Det moderne kontoret

Office365 er kort fortalt en pakke som er sydd
sammen av mange av de viktigste og mest brukte
bedriftssystemene fra verdens største programvareleverandør; Microsoft.
Office365 gir bedriften din tilgang til et av verdens
beste e-post system, inkludert e-post kontoer med
50GB plass til de ansatte. Lokalt installert Office
og Office Online. Sharepoint Online og OneDrive til
lagring av filer og data. Skype for Business,
Yammer og Teams for samhandling, i tillegg til en
rekke andre produkter.

Fleksibelt og tilgjengelig

Økonomiske fordeler

Office365 gir bedriften din en
teknologisk fordel i en verden
hvor endringer skjer i et enormt
tempo.

Office365 prises per bruker per måned
og gir bedriften en økonomisk forutsigbarhet, samtidig som det er lett å øke og
reduserer IT kostnader i takt med antall
ansatte.

De ansatte forventer å kunne
jobbe hvor som helst, når som
helst og fra hva som helst, og
Office365 oppfyller nettopp disse
kravene og gir bedriften og de
ansatte det de trenger når det
kommer
tilfleksibilitet
og
tilgjengelighet.

I tillegg til Office 365 pakker, så er det
mulig å kjøpe enkelt funksjoner for
brukere som kun trenger e-post, Skype,
Sharepoint eller noen av de andre funksjonene.

Sikkert

Samhandling

Med Office365 er bedriftens data vel ivaretatt
på noen av verdens største og mest avanserte
datasenter – driftet av Microsoft selv. Hvem er
vel bedre til å drifte Microsoft enn Microsoft?

Med Teams, Skype for Business, Yammer, Sharepoint Online,
OneDrive og E-post kan din bedrift enkelt ta samhandlingen
til et nytt og høyere nivå. både internt og eksternt.

OFFICE 365 PRODUKTER
Office365 gir bedriften din tilgang til et av verdens beste e-post system, inkludert e-post kontoer med 50GB
lagringsplass til de ansatte.
Sharepoint Online og OneDrive til lagring av filer og data.
Lokalt installert Office 2016 med Excel, Word, Powerpoint, Outlook, OneNote m.m, i tillegg til tilgang til
Office programmene Online.
Office 365 og Azure AD tilbyr sikkerhetsfunksjoner for pc’er, nettbrett og håndholdte enheter
Office365 kan enkelt integreres mot Dynamics 365 og Microsoft Azure, og på toppen av dette kan man
enkelt legge til kjente produkter som Visio, Project, Intune, Power BI, m.m.
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