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Office 365
Vad är Office 365
Med Office 365 Business är de välbekanta verktygen som Word, Excel, PowerPoint och Outlook tillgängliga var och när du än behöver dem.
Eftersom dina filer lagras online kan du dela dem med vem som helst, och även redigera dem samtidigt med andra i realtid. Oavsett var du är.
OneDrive för företag lagrar filer online, så de är alltid synkroniserade och uppdaterade. Office -programmen är också alltid av senaste versionen.
Instegsversionen är Office 365 Business och där ingår välbekanta Office-verktyg såsom Word, Excel, PowerPoint, Outlook och Publisher.

Alltid de senaste versionerna av Office programsviten
Innehåller nu de nya Office 2016-programmen för PC och Mac.
Fånga dina idéer på det sätt som passar dig bäst, med hjälp av tangentbord, penna eller pekskärm.
Du kan enkelt formatera information i Excel med verktyg som känner igen dina mönster och automatiskt fyller i data.
Infoga innehåll från PDF:er och skapa egna, snygga Word-dokument.
Designa marknadsföringsmaterial som är anpassat till just ditt varumärke och dina kunder.

Office på datorer, surfplattor och telefoner
Få fullständiga Office installerat på PC-datorer, Mac-datorer, Windows-surfplattor, iPad® och
Android™-surfplattor och de flesta mobila enheter. Varje användare kan installera Office på 5 PC eller Mac-datorer, 5 surfplattor (Windows, iPad och Android) och 5 telefoner.
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Fillagring och fildelning
Med OneDrive för företag får varje användare 1 TB personlig lagring i molnet, med åtkomst överallt
och synkronisering med PC-/Mac-datorer för offlineåtkomst. Dela dokument enkelt internt och externt och bestäm vilka som får visa och redigera filerna.

Office Online
Skapa och redigera dokument i Word, OneNote, PowerPoint och Excel direkt i en webbläsare.

Professionellt digitalt berättande
Med den nya Office 365-appen Sway skapar du enkelt medryckande, interaktiva webbaserade rapporter, presentationer, nyhetsbrev, kurser och annat – i telefonen, på surfplattan och i webbläsaren. Sway-presentationer är lätta att dela – och de ser bra ut på alla slags skärmar.

Tillförlitlighet
Du kan tryggt lita på att tjänsterna alltid är tillgängliga genom ett serviceavt al med en ekonomisk
garanti som garanterar 99,9 procents tillgänglighet.

Säkerhet
Tack vare banbrytande säkerhetsrutiner med förebyggande skyddsövervakning i fem lager kan du
garantera att dina kunders data är trygga i dina händer.

Sekretess
Era data är era. Vi skyddar era data och er integritet.
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Uppdaterad
Uppgradera till nya versioner utan extra kostnad. Uppdateringarna ingår i din prenumeration. Nya
funktioner installeras regelbundet för Office 365-kunder.

Integrering med Active Directory
Hantera användaruppgifter och behörigheter. Enkel inloggning och synkronisering med Active
Directory.

Priser
Office 365 Business
Per användare / mån
Per användare / mån

80,80 kr (årsabonnemang)
97,90 kr (månadsabonnemang)

Office 365 Business Premium
Per användare / mån
Per användare / mån

Office 365 ProPlus

Per användare / mån

98,40 kr (årsabonnemang)
118,10 kr (månadsabonnemang)

117,50 kr (årsabonnemang)

Office 365 Business Enterprise E3
Per användare / mån

184,60 kr (årsabonnemang)

VMI obegränsad support på Office 365 (telefon, e-post och fjärrstyrningssupport)
Per användare / mån

20

(Avser vardagar 8-17)

VMI installation och migrering
850 kr / h

Moms tillkommer på alla ovan priser

kr
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Vilken version ska jag välja?
Office 365 Business
Hela Office-paketet på PC/Mac med appar för surfplattor och telefoner






(E-post ingår inte)
1 TB fillagring och delning
Komplett, installerad Office på PC/Mac
Office-appar på surfplattor och telefoner

Office 365 Business Premium
Alla funktioner från Business Essentials och Business i ett enda integrerat abonnemang







Office 365 ProPlus

Hela Office-paketet installerat på PC/Mac med
appar för surfplattor och telefoner







(E-post ingår inte)
1 TB fillagring och delning
Komplett, installerad Office på PC/Mac
Office-appar på surfplattor och telefoner
Självservice-BI i Excel

E-post med 50 GB postlåda
1 TB fillagring och delning
HD-videokonferenser
Komplett, installerad Office på PC/Mac
Office-appar på surfplattor och telefoner

Office 365 Enterprise E3

Alla funktioner i ProPlus och E1 plus integrering av
efterlevnads verktyg, informationsskydd och röstmeddelanden












E-post med 50 GB postlåda
1 TB fillagring och delning
HD-videokonferenser
Office Online
Gruppwebbplatse
Obegränsad lagring av e-post i lokalt arkiv
Avancerade e-postfunktioner med arkivering
och juridisk arkivering
Enhetligt eDiscovery Center
Rättighetshantering, skydd mot dataförlust och
kryptering
Stöd för värdbaserade röstmeddelanden

