Microsoft 365
Nabízíme to nejlepší ze sady Office 365 s pokročilými funkcemi
správy zařízení a zabezpečení pro lepší ochranu vaší firmy
Co získáte?














snížení nákladů na IT
automatickou údržbu serverů
instalaci nejnovějších Office až na 15 zařízení na 1 uživatele
kompletně řešenou schránku s velkým prostorem pro e-maily
garantovanou dostupnost - přístup odkudkoliv
a z jakéhokoliv zařízení
upgrade na Windows 10 Pro
jednoduchou správu koncových zařízení s možností
selektivního vymazání firemních dat
spolehlivé osobní i firemní uložiště pro bezpečné sdílení
souborů
synchronizaci souborů mezi více zařízeními
offline dostupnost
zabezpečení a ochranu e-mailů, příloh a dokumentů před
nežádoucím softwarem
nejaktuálnější verze a funkce s minimem výpadků
měsíční nebo roční pronájem

TECHNICKÉ PARAMETRY










ochrana e-mailů, příloh a dokumentů v podobě
Azure Information Protection (AIP)
Advanced Threat Protection (ATP) přináší přehled
o tom, odkud se zaměstnanci do portálu připojují
a informují o případných hrozbách
funkce eDiscovery zajišťující proces identifikace,
shromažďování a poskytování elektronicky uložených informací využitelných v oblasti práva
a GDPR
Exchange s 50 až 100 GB s prostorem pro e-maily
a neomezenou archivaci
osobní uložiště OneDrive s prostorem 1 – 25 TB
pro každého uživatele
firemní uložiště Sharepoint s prostorem 1 TB
Microsoft Intune poskytuje možnosti správy










mobilních zařízení, správy mobilních aplikací
a správy počítačů v cloudu
upgrade na Windows 10 Pro - propojení cloudových služeb s W10 (upgrade z Windows 7, 8 a 8.1
Pro)
samoobslužná instalace PC pomocí předdefinované
šablony Windows AutoPilot
plná podpora Office na platformách Windows, iOS
nebo Android
Exchange online archiving nabízí možnost připojení mailboxu k archivu a jeho neomezenou správu
integrace služby Active directory pro správu pověření a oprávnění uživatelů (jednotné přihlašování
a synchronizace)
podpora hybridních scénářů

Pavlína Záhorovská | pavlina.zahorovska@nwt.cz | +420 702 231 813

www.ITsnadno.cz

Microsoft 365
Office 365
Business Premium

Microsoft 365
Business

Microsoft 365
E3







1 TB uložiště OneDrive pro každého uživatele







Teams







50 GB schránka pro každého uživatele, propojení s kalendáři, antivirus a antispam
v ceně služby
100 GB schránka a neomezený archiv







Unikátní nástroj pro sdílení dat a práce SharePoint
Týmové weby, intranet







Yammer, Forms, Power apps, Flow, Power BI, My analytics,
Planner, Outlook Customer Manager a další







Ochrana před nebezpečnými dokumenty, e-maily a podezřelými
odkazy pomocí jejich kontroly a skenování příloh







Správa ochrany firemních dat na počítačích,
mobilních telefonech, tabletech…





Samoobslužná instalace počítače se systémem Windows
AutoPilot









Upgrade na Windows 10 Pro
(z Windows 7, 8 a 8.1 Pro)





Uchovávání a archivace s nepřetržitou zálohou dat, která je
dostupná kdykoliv a kdekoliv









Nejaktuálnější kancelářský balík Office, Office Online
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access a Publisher –
to vše s předplacenými aktualizacemi

5 – 25 TB uložiště

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

Kompletní e-mailové řešení Exchange online

iOS, Android, Windows a MacOS

eDiscovery

Proces identifikace, který se zabývá sběrem, zpracováním a prezentací elektronických
důkazů, které jsou dále využity v právních sporech

Windows Defender Antivirus
Antivirová ochrana Windows 10



Identita a řízení přístupu

Azure Active Directory Plan 1 – adresář pro správu přístupů
Windows Hello – ovládání zamykání zařízení, biometrie

Možnost pověřeného a přímého přístupu bez použití VPN

Pavlína Záhorovská | pavlina.zahorovska@nwt.cz | +420 702 231 813




www.ITsnadno.cz

