Office 365 (zakelijk) is de alles-in-1 cloudoplossing van Microsoft. Hiermee heeft u voor al uw medewerkers een eigen, grote, mailbox en kunt u alle functionaliteiten binnen het bekende Outlook volledig benutten. Denk aan gedeelde agenda’s of contactpersonen.
Maar er is meer: u en uw medewerkers kunnen ook beschikken over bijna alle programma’s uit het Office-pakket:
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher en Lync / Skype for Business.
Ook krijgt u beschikking over SharePoint Online: dé samenwerkomgeving van Microsoft. Hier kunt u snel een eenvoudig projectwerkruimtes (websites) aanmaken voor projecten of teams. Snel voegt u onderdelen toe als een wiki,
gezamenlijke agenda, forum of takenlijst. U kunt ook externe mensen toegang geven tot de projectruimte, zonder
extra kosten. Zij dienen enkel te beschikken over een (gratis) Microsoft-account.
Met OneDrive krijgen al uw medewerkers 1 TB aan opslagruimte voor al hun persoonlijke bestanden. Deze worden
gesynchroniseerd en zijn dus ook beschikbaar als hun laptop even geen verbinding heeft met internet. De bedrijfsbrede documenten slaat u op in een SharePoint bibliotheek zodat alle medewerkers daar makkelijk bij kunnen. Ook
deze kan gesynchroniseerd worden.
Yammer is het online sociale netwerk voor bedrijven. Een combinatie van Facebook en Twitter, maar dan specifiek
voor zakelijk gebruik.
In onderstaande overzicht ziet u precies welke functies in welke versie zijn inbegrepen:
Onderdeel

Business Essentials

Business

Business Premium

Prijs per maand

€4,60 (55,20)

€10,70 (128,40)

€11,50 (138)

Prijs per jaar

€45,60 (3,80)

€105,60 (8,80)

€115,20 (9,60)

300

300

300

Volledige, geïnstalleerde Oﬃceprogramma’s Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Publisher en OneNote op maximaal 5 pc's of Macs
Oﬃce op tablets en telefoons voor de
volledige, geïnstalleerde Oﬃce-versie op
maximaal 5 tablets en 5 telefoons
Onlineversies van Oﬃce, inclusief Word,
Excel en PowerPoint
Bestanden opslaan en delen met 1 TB
opslag per gebruiker
Zakelijke e-mail, inclusief agenda en contactpersonen met een postvak van 50 GB
Onbeperkte onlinevergaderingen, chatberichten en videovergaderingen in HD.
Inclusief Lync-app
Sociaal bedrijfsnetwerk om medewerkers
de mogelijkheid te bieden tussen afdelingen en loca es en via zakelijke toepassingen samen te werken
Maximum aantal gebruikers

Het programma Access is niet inbegrepen en kan los worden aangeschaft.

