Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven Premium
Werk slim, werk snel en waar u maar wilt
U en uw bedrijf zijn altijd in beweging. U moet
dus overal en op meerdere apparaten kunnen
werken en op elk apparaat op dezelfde manier.
Die vrijheid krijgt u met Office 365. Of u nu aan
uw bureau werkt of op uw tablet of telefoon, u
hebt altijd toegang tot uw documenten, e-mail
en agenda's, gedeelde bestanden en
onlinevergaderingen. En waar u het ook gebruikt, het is altijd uw Office, dus uw bestanden zijn altijd
up-to-date en uw recente documenten zijn met één klik toegankelijk.

Vereenvoudig uw IT
Laat de IT-taken aan Office 365 over, zodat u uw
tijd kunt besteden aan het succes van uw bedrijf.
U kunt Office snel installeren en gebruikers
instellen met stapsgewijze begeleiding. Beheer al
uw services gemakkelijk in het beheercentrum dat
vanaf elke locatie toegankelijk is en controleer de
status van uw services met de beheer-app
wanneer u onderweg bent. IT-problemen behoren ook tot het verleden. Met een gegarandeerde
beschikbaarheid van 99,9% en oplossing die ontworpen is voor snel herstel kunt u erop rekenen dat u
zonder onderbreking of vertragingen kunt werken.

Zorg dat uw bedrijf opvalt
U wilt uw naamsbekendheid vergroten en zorgen
dat uw bedrijf zich onderscheidt. Beschouw
Office 365 als een tool voor marketing. U kunt emailadressen gebruiken met uw eigen
domeinnaam en zo uw naamsbekendheid
vergroten met elk bericht dat u verstuurt.
Promoot uw bedrijf met een professionele
website die gemakkelijk te bouwen en bij te houden is, zonder extra hostingkosten. Trek de aandacht
met zelfontworpen marketingmateriaal dat aansluit op uw huisstijl en de wensen van uw klanten. Met
onlinevergaderingen in HD-video en de mogelijkheid om schermen te delen zult u zeker ook indruk
maken.
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Office 365 voor Professionals en Kleine Bedrijven
Premium omvat:
Vertrouwde Office-programma's:
Beschik altijd over de nieuwste versies van:


Office-suite
inbegrepen





Leg uw ideeën vast op de manier die u het prettigst vindt: met een
toetsenbord, pen of touchscreen.
Maak eenvoudig gegevens op in Excel met functies die uw werkwijze
herkennen en gegevens automatisch invullen.
Gebruik eenvoudig inhoud uit PDF’s om uw eigen fraaie Word-documenten
te maken.
Ontwerp uw eigen marketingmateriaal dat aansluit bij uw huisstijl en
klanten.

Office op meer
apparaten

Met Office kunt u op een consistente en vertrouwde manier werken pc's, Macs,
Windows-tablets, iPads en de meeste mobiele apparaten.
Office ondersteunt pc’s en Windows-tablets met Windows 7 of hoger en Macs met
Mac OS X 10.6 of hoger. Office voor iPad kan worden geïnstalleerd op iPads met
versie 7.0 of hoger. Ga naar www.office.com/mobile voor informatie over mobiele
apparaten.

Office op elke pc

Stream via Office op aanvraag volledige versies van Office-programma’s op alle pc's
met Windows 7 of Windows 8 en een internetverbinding.

Plus deze onlineservices:

E-mail en agenda's

Online vergaderen

Chat- en Skypeconnectiviteit

Gebruik zakelijke e-mail in de uitgebreide en vertrouwde Outlook-omgeving die
toegankelijk is vanaf het bureaublad of vanuit een webbrowser met de Outlook Web
App. Elke gebruiker krijgt een postvak van 50 GB en kan bijlagen van maar liefst 25
MB verzenden.
Host onlinevergaderingen met audio en video waarbij u met één klik uw scherm
kunt delen en een vergadering in HD-video kunt starten.
Communiceer met andere Lync-gebruikers via chatberichten en audio- en
videogesprekken en laat via uw onlinestatus weten of u beschikbaar bent. U kunt
met Skype-gebruikers uw aanwezigheidsgegevens delen, chatten en
audiogesprekken voeren.

Openbare website

Ontwerp en onderhoud uw eigen openbare website zonder extra hostingkosten.
Gebruik uw domeinnaam om uw bedrijf te promoten.

Eenvoudig bestanden
delen

Met OneDrive voor Bedrijven krijgen gebruikers een eigen opslagruimte in de cloud
van 25 GB, waar ze vanaf elke locatie bij kunnen. Deel bestanden met anderen
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binnen en buiten de organisatie, bepaal wie elk bestand kan zien en bewerken, en
synchroniseer bestanden gemakkelijk met pc’s en apparaten.
Vereenvoudig de toegang tot en het delen van documenten met een
basisopslagruimte van 10 GB plus 500 MB opslagruimte per gebruiker.

Teamsites

Alle Office 365-abonnementen voor bedrijven bieden:
U hoeft zich geen zorgen meer te maken, omdat u weet dat uw services
Betrouwbaarheid gegarandeerd 99,9% beschikbaar zijn met een SLA met financiële garantie.
Beveiliging

Uw gegevens zijn van u. Daarom beschermen wij uw gegevens en privacy.

Beheer

Implementeer en beheer Office 365 in uw hele bedrijf. IT-expertise is niet nodig. U
kunt in enkele minuten gebruikers toevoegen en verwijderen.

Up-to-date

U hoeft niet te betalen voor versie-upgrades. Deze zijn bij het abonnement
inbegrepen. Klanten van Office 365 krijgen regelmatig nieuwe functies.

Ondersteuning

Microsoft Ondersteuning omvat antwoorden via de telefoon en internet,
instructiematerialen en mogelijkheden voor contact met andere Office 365-klanten
voor instellingen en snelle oplossingen.
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