Microsoft 365
(dříve Office 365)

Kompletní moderní kancelář odkudkoliv
Microsoft 365 přináší prvotřídní aplikace Office spolu s výkonnými cloudovými službami
a správou zařízení, díky kterým budete moci pracovat odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení.

Co Microsoft 365 obsahuje?













Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Onenote vždy v nejnovější verzi
Kompletní emailové řešení včetně kalendáře a úkolů
Provozování online schůzek s možností nahrávání záznamu, prezentace plochy počítače během hovoru, chat a další
Prostor pro sdílení souborů celému týmu a spolupráce na dokumentech v reálném čase s ostatními
Osobní cloudové uložiště pro každého uživatele dostupné z jakéhokoliv zařízení
Nástroje pro řízení projektů a úkolů s automatickým znázorněním vývoje v grafech
Online rezervační systém na cokoliv – vaše schůzky, auta, zasedací místnosti a další
Nástroj pro zpracování dat z excelu nebo vašeho informačního systému do interaktivních grafů
Formuláře, průzkumy a kvízy vytvořené během několika minut
Nástroj pro vytváření vlastních aplikací s automatizací procesů, které budou pracovat za vás
Inteligentní nástroj, který uživateli ukazuje, kdy má prostor pro hlubokou práci, s kým je nejvíce v kontaktu, na kterých
dokumentech pracoval po pracovní době a nabízí způsoby, jak pracovat efektivněji
Interní sociální síť pro sdílení novinek, reportů z událostí a úspěchů vaší společnosti napříč organizací

Microsoft 365 výrazně mění a zefektivňuje způsob, jakým pracujete
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Snížení a předvídatelnost nákladů na IT
díky měsíčnímu nebo ročnímu pronájmu
Možnost pracovat na Home office, odkudkoliv
a z jakéhokoliv zařízení
Výrazné snížení cestovních a časových nákladů
na schůzky díky online schůzkám
Bezpečné sdílení souborů uvnitř i mimo společnost
Instalace nástrojů až na 15 zařízení uživatele
Vždy nejaktuálnější verze a funkce s minimem
výpadků
Údržba serverů společnosti Microsoft je automatická, nehradí se žádné další poplatky
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TECHNICKÁ SPECIFIKA










Plná podpora pro Windows, iOS nebo Android
Email má 50 GB schránku nebo neomezený
archiv, ochrana proti malware
Každý uživatel získá 1 TB prostoru
Licence jsou přenosné mezi uživateli
Integrace služby Active Directory – správa pověření a oprávnění uživatelů. Jednotné přihlašování
a synchronizace pomocí Active Directory
Informační ochrana proti přeposílání zpráv
a jejich šifrování, RMS, DLP
eDiscovery – funkce pro správu přístupových práv
k informacím, archivace a uchovávání dokumentů
Podpora hybridních scénářů a licencování
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Nejaktuálnější kancelářský balík Office
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access a Publisher



Office Online







1 TB osobního uložiště OneDrive pro firmy
pro každého uživatele







Microsoft Teams
Online konference, chat a pracovní prostor týmu, veškeré dokumenty
a spolupráce na nich v reálném čase





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





SharePoint
Pro tvorbu týmových webů a intranetu





Planner
Vedení projektů a úkolů skupiny uživatelů, sledování vývoje v grafech





Yammer
Interní sociální síť pro sdílení novinek napříč společností





Forms
Rychlé vytvoření a sdílení formuláře, průzkumu nebo kvízu





Power Apps a Flow
Vytváření vlastních aplikací s automatizací procesů





Delve
Ukázka souborů napříč všemi úložišti včetně info o spolupracovnících





Rozšiřte služby
M365 díky dalším
službám NWT

Partnerství









Implementace Microsoft 365 ve vaší společnosti našimi certifikovanými techniky
Školení Microsoft 365, které pomůže prosadit a efektivně využívat nástroje ve vaší společnosti
Prémiová zařízení Microsoft Surface pro ještě rychlejší práci
Zálohování Microsoft 365 do datového centra NWT SILO
Technická podpora ServiceDesk

Ocenění
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