VAŠU KANCELáRIU MáTE NEUSTáLE PRI SEBE
Vaše obľúbené nástroje na spoluprácu a komunikáciu sú teraz dostupné aj pre vašu firmu.
Office 365 nie sú len známe aplikácie Office (Word,Excel, PowerPoint), Office 365 predstavuje
súbor nástrojov pre modernú kanceláriu zameranú na spoluprácu v rámci firmy ako aj s partnermi
a dodávateľmi z externého prostredia.
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DôLEŽITÝCH BENEFITOV
PRE VAŠU FIRMU

MODERNá KANCELáRIA
ODKIALKOĽVEK ŠETRí ČAS

Vždy aktuálne a zalicencované verzie Office
aplikácií na všetkých vašich zariadeniach
Bezpečný a vysokodostupný e-mail
pre Vašu každodennú komunikáciu
s kapacitou až 50 GB
Vaše dokumenty sú zálohované a prístupné
z každého zariadenia vďaka cloudovému
úložisku s kapacitou 1 TB
Jednoduchšia komunikácia v rámci firmy ako
aj s obchodnými partnermi prostredníctvom
chatu a audio-video hovorom s možnosťou
zdieľania pracovnej plochy

Hostované služby v cloude vám garantujú
nižšie investičné a predvídateľné
prevádzkové náklady za IT

Z KAŽDÉHO ZARIADENIA
Využívajte dobre známe aplikácie kancelárskeho
balíka Office 365 z akéhokoľvek zariadenia:
počítač, notebook, tablet, smartphone

KDEKOĽVEK
Zabezpečte mobilitu vašich zamestnancov, pristupujte
na svoje dokumenty, e-maily ako aj na zdieľané
kalendáre odkiaľkoľvek, akoby ste boli v kancelárii

EFEKTIVITA
Zjednodušte komunikáciu využívaním videokonferencií
a zefektívnite svoju prácu zdieľaním dokumentov
v cloude namiesto zasielania veľkého
množstva e-mailov s prílohami

MALÉ A STREDNÉ FIRMY

VEĽKÉ SPOLOČNOSTI

Office 365
Office 365
Office 365
Office 365 Office 365 Office 365
Business
Business
Business
E1
ProPlus
E3
Essentials
Premium
Mesačný poplatok bez DPH

3,80 €

Maximálny počet používateľov

8,80 €

9,60 €

300 (pre každý plán)

18,20 €

Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, Publisher
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Inštalácia na iPad, Android tablet & smartfóny
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Office Online
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1 TB úložisko OneDrive for business pre každého používateľa
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E-mail, Kalendár (Exchange) s 50 GB úložného priestoru
pre e-mailové správy
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Online konferencie, zasielanie rýchlych správ a videokonferencie vo
vysokom rozlíšení (Skype for Business)
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Intranetové firemné stránky pre zdieľanie dokumentov so všetkými
zamestnancami, tímové weby, intranet a portál (SharePoint)
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Sociálna sieť pre podniky s pokročilou podporou, zabezpečením,
správou a integráciou (Yammer)
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Integrácia služby Active Directory: Jednotné prihlasovanie a
synchronizácia pomocou služby Active Directory
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Podpora zdieľanej aktivácie Office na počítačoch (RDS)
2

12,90 €
bez obmedzenia

Podpora hybridných scenárov a licencovania

1

6,10 €

Na počítače Mac je aktuálne k dispozícii verzia Office for Mac 2016 v angličtine. Tento balík neobsahuje aplikáciu Publisher
Používatelia môžu k Exchange Online pripojiť lokálne inštalované verzie Outlook 2013, 2010, 2007 (mierne obmedzené) alebo Outlook for Mac 2011, 2008.

ČO JE OFFICE 365?
BALíK KANCELáRSKYCH APLIKáCIí OFFICE
Vždy posledná verzia Office. Kompletný Office
s integrovanými službami. Známe používateľské
rozhranie. Licencovanie na používateľa.

E-MAIL A KALENDáR
E-mailová schránka s kapacitou 50 GB dostupná
so všetkých vašich zariadení. Zdieľanie kalendárov
s kolegami a rezervácia zasadacích miestností,
firemných áut, prezentačnej techniky a pod.
Zobrazenie voľných/obsadených termínov vašich
kolegov.

DáTOVÉ úLOŽISKO A FIREMN† INTRANET
Online i offline prístup k dokumentom. 1 TB
na uloženie dát a zdieľanie dokumentov. Zdieľanie
dokumentov externe. Intranetové firemné stránky
pre zdieľanie firemných dokumentov

VIDEOKONFERENCIE A CHAT
Schôdzky online s možnosťou zdieľania plochy
počítača. Online prezentácie, zasielanie krátkych
správ. Jednoduché spojenie s používateľmi
služby Skype.

viac informácií nájdete na www.o365.telekom.sk

