Office 365

Voľnosť pre vaše podnikanie

Pracujte efektívne, odkiaľkoľvek a kdekoľvek

Plaťte iba za to, čo skutočne používate

Optimalizujte náklady na HW, SW a služby

Office 365 – Voľnosť pre vaše podnikanie

Office 365
Voľnosť pre vaše podnikanie. Office, ktorý máte vždy pri sebe.
Trápi vás komplikovaný alebo chýbajúci vzdialený prístup k firemným mailom, dokumentom a kalendárom? Objavujú
sa bariéry tímovej spolupráce ako roztrieštenosť dát v jednotlivých aplikáciách s rôznou mierou prístupu a kvalitou
vyhľadávania relevantných otázok? Alebo jednoducho chcete efektívnejšie pracovať, s nižšími nákladmi?
Riešením je on-line kancelária Office 365 – pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a oblasť pôsobenia. Cloudové riešenie
bez väčšej počiatočnej investície a zložitej, časovo náročnej konfigurácie, vám umožní využívať najnovšie technológie
Microsoftu. Služba Office 365 veľmi výhodne ponúka aplikácie Microsoft Office alebo uložisko OneDrive for Business.
To všetko k dispozícii odkiaľkoľvek, kdekoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Navyše, vaše dáta sú dobre chránené vďaka
integrovanej bezpečnosti, ktorá zodpovedá všetkým požiadavkám slovenskej a európskej legislatívy, ako aj najvyšším
medzinárodným bezpečnostným štandardom.

S riešením Office 365 môžete získať
» Firemný email – poštovú schránku s kapacitou 50 GB a možnosť zdieľať kalendáre s kolegami
» 1 TB voľného priestoru v úložisku OneDrive for Business
» Úsporu času a ďalších nákladov spojených s cestovaním,
vďaka možnosti video hovorov a online schôdzok cez Skype for Business
» Efektívne a flexibilné IT – sústreďte sa na rozvoj vlastného
podnikania, nezaoberajte sa prevádzkou serverov a diskových polí
» Automatické aktualizácie softvéru
» Office aplikácie (Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote)
s možnosťou inštalácie až na 5 zariadení v rámci licencie jedného
užívateľa
»
»
»

Výhody

»
»
»
»

Kvalitné a efektívne IT služby bez ďalších starostí a nutnej podpory IT oddelení
Finančne dostupná technológia bez ohľadu na veľkosť firmy
Prístup kedykoľvek, odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia s garantovanou dostupnosťou služby 99,9 %
Náklady pod kontrolou – vždy platíte len za služby, ktoré skutočné využívate
Ľudia môžu pracovať v tímoch, navzájom komunikovať a spolupracovať, aj keď nie sú
na rovnakom mieste
Flexibilné a jednoduché pridávanie užívateľov a ďalších služieb jednoduchým kliknutím
Úspora nákladov na hardvér a softvér

COMPAREX ako certifikovaný partner Microsoft pre túto oblasť, dokáže zrealizovať migráciu dát užívateľov, ich zaškolenie
a to všetko v krátkom čase bez viditeľného obmedzenia prevádzky.
Prechod na Office 365 v prípade firmy s 8 000 zamestnancami, znamenal úsporu vo výške 50% oproti pôvodnému
„on-premise“ riešeniu

Chcete vedieť viac o riešení Office 365?
Radi vám poskytneme ďalšie informácie.
Prípadne si môžete stiahnuť skúšobnú verziu na 30 dní
zdarma.
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