Office 365
Kompletní moderní kancelář odkudkoliv
Více než 5 000 prodaných
licencí každý rok!

HLAVNÍ VÝHODY


Snížení a předvídatelnost nákladů na IT



Instalace až na 5 zařízení



Garantovaná dostupnost, přístup odkudkoliv



Snížení cestovních a časových nákladů
na schůzky (online schůzky)



Vyšší zabezpečení a ochrana před nežádoucím
softwarem



Možnosti práce s přílohami, rychlejší
komunikace



Bezpečné uložiště souborů



Velký prostor na sdílení/ukládání dokumentů



Synchronizace souborů mezi více zařízeními,
offline dostupnost



Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onenote



Údržba serverů je automatická





Aktuální verze a funkce s minimem výpadků

Email propojený s kalendáři, úkoly, antispam
a ochrana proti virům v ceně služby



Měsíční nebo roční pronájem



Osobní a firemní uložiště, sdílení dokumentů, práce na jednom dokumentu společně,
přístup odkudkoliv



Videokonference a chat, online schůzky,
prezentace, sdílení počítače, propojení
s outlookem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

CO OFFICE 365 OBSAHUJE



Office má plnou podporu na platformách
Windows, iOS nebo Android



Email má 50 GB schránku nebo neomezený
archiv, ochrana proti malware



Nástroj pro plánování, úkoly,
grafické znázornění



Každý uživatel získá 1 TB prostoru



Online rezervační systém



Integrace služby Active Directory – správa
pověření a oprávnění uživatelů. Informační
ochrana proti přeposílání zpráv a jejich šifrování, RMS, DLP



Přehled profilace společnosti díky Power BI,
sledování odkudkoliv



Nástroj pro vytváření vlastních aplikací



Automatizace procesů a úkolů



Interní sociální síť



eDiscovery – funkce pro správu přístupových
práv k informacím, archivace a uchovávání
dokumentů



Podpora hybridních scénářů a licencování
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Office 365
SLUŽBY NWT

Implementace O365 - založení prostředí a uživatelů, migrace domény, migrace poštovních schránek
Integrace O365 - nastavení jednotlivých nástrojů Office 365 na míru
Školení Office 365 - dle výběru
Portál servicedesk pro sběr požadavků či vykazování práce atd.
Úprava a programování Sharepointu, tvorba Intranetu

POPIS PLÁNŮ OFFICE 365

Office 365
Business

Office 365
Business
Essentials

Office 365
Business
Premium

Nejaktuálnější kancelářský balík Office
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access
a Publisher - vše s předplacenými aktualizemi



Office Online







1 TB uložiště OneDrive pro firmy
pro každého uživatele







Teams
pracovní prostor týmu, veškerý obsah,
nástroje, lidi a konverzace





Kompletní emailové řešení Exchange online
50 GB schránka pro každého uživatele, propojení s
kalendáři, antivirus a antispam v ceně služby





Unikátní nastroj pro sdílení dat
a práce SharePoint
týmové weby, intranet





Nástroj pro komunikaci Skype pro firmy
konferenční hovory pro stovky uživatelů, sdílení plochy,
prezentací, možnost hlasování, šifrovaná komunikace





Yammer, Forms, Power apps, Flow, Planner, Outlook
Customer Manager a další
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Popis plánů Office 365
OFFICE 365 BUSINESS OBSAHUJE

OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM OBSAHUJE



Kancelářský balík Office 2016 – Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Onenote, Access, Publisher – tvorba webových
stránek. To vše s předplacenými aktualizacemi



Kancelářský balík Office 2016 – Word, Excel, Powerpoint,
Outlook, Onenote, Access, Publisher - To vše s předplacenými aktualizacemi



Instalace kancelářského balíku na 5 zařízení/pro jednoho
uživatele



Office Online

1 TB uložiště OneDrive pro firmy pro každého uživatele





Instalace kancelářského balíku až na 5 zařízení pro jednoho uživatele



Office Online



1 TB uložiště OneDrive pro firmy pro každého uživatele



Instalace na iPad, Windows RT & chytré telefony



Nástroj pro rezervaci a správu schůzek - Bookings



Instalace na iPad, Windows RT & chytré telefony



Teams - pracovní prostor týmu, veškerý obsah, nástroje,
lidi a konverzace



Kompletní emailové řešení Exchange online - 50 GB
schránka pro každého uživatele, propojení s kalendáři
a skype pro firmy, antivirus a antispam v ceně služby



Planner – nástroj pro plánování, úkoly, projekty, zobrazování projektů v grafech



Veřejné webové stránky, které lze snadno nastavit a kde
bude využívat vlastní název domény Vaší společnosti.
Neplatíte žádné další poplatky za hosting



To-do – vytváření seznamu pro cokoli – pro práci, projekty, úkoly nebo i nákup potravin

OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIAL OBSAHUJE


Office Online



1 TB uložiště OneDrive pro firmy pro každého uživatele



Nástroj pro rezervaci a správu schůzek - Bookings



Instalace na iPad, Windows RT & chytré telefony



Teams - pracovní prostor týmu, veškerý obsah, nástroje,
lidi a konverzace



Kompletní emailové řešení Exchange online - 50 GB
schránka pro každého uživatele, propojení s kalendáři
a skype pro firmy, antivirus a antispam v ceně služby





Planner – nástroj pro plánování, úkoly, projekty,
zobrazování projektů v grafech

Unikátní nastroj pro sdílení dat a práce SharePoint
(teamové weby, intranet)





Veřejné webové stránky, které lze snadno nastavit a kde
bude využívat vlastní název domény Vaší společnosti.
Neplatíte žádné další poplatky za hosting

Nástroj pro komunikaci Skype pro firmy – konferenční
hovory pro stovky uživatelů, sdílení plochy, prezentací,
možnost hlasování, šifrovaná komunikace





To-do – vytváření seznamu pro cokoli – pro práci,
projekty, úkoly nebo i nákup potravin

Yammer - sociální síť pro podniky s pokročilou podporou,
zabezpečením, správou a integrací





Unikátní nastroj pro sdílení dat a práce SharePoint
(teamové weby, intranet)

Power apps a Flow - vlastní webové a mobilní aplikace
s daty ze SharePointu, Excelu a dalších zdrojů





Nástroj pro komunikaci Skype pro firmy – konferenční
hovory pro stovky uživatelů, sdílení plochy, prezentací,
možnost hlasování, šifrovaná komunikace

Integrace služby Active Directory: Správa pověření
a oprávnění uživatelů. Jednotné přihlašování a synchronizace pomocí služby Active Directory



Yammer - sociální síť pro podniky s pokročilou podporou,
zabezpečením, správou a integrací



Power apps a Flow - vlastní webové a mobilní aplikace
s daty ze SharePointu, Excelu a dalších zdrojů



Integrace služby Active Directory: Správa pověření
a oprávnění uživatelů. Jednotné přihlašování
a synchronizace pomocí služby Active Directory

OFFICE 365 EXCHANGE ONLINE PLÁN 1 OBSAHUJE


50 GB velkou schránku pro každého uživatele



Plnohodnotné služby pro zprávy, kalendář, kontakty, úkoly,
poznámky



Pokročilé webové rozhraní, synchronizaci s mobilními
zařízeními a tablety



Antivirus a antispam v ceně služby

Vendula Šuráňová | vendula.suranova@nwt.cz | +420 607 089 775 | www.nwt.cz

