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Kanskje det mest kostnadseffektive arbeidsverktøyet på
markedet. Jobb som en proff med Office 365!

Produktivitet og sikkerhet for alle ansatte.

Be drifts prod uk tiv ite t

Officepakke, OneDrive og Skype for
business hos alle ansatte.

Exchange Online: E-post og kalender
integrert med Skype. Deling av

kalendere og booking av fellesressurser
som møterom osv. Tilgang til epost og
kalender på alle enheter.

Perso nlig prod uk tiv ite t

Ha Office, kalender og OneDrive på
inntil 5 enheter samtidig. Med 1 TB

lagringsplass i OneDrive har du trygg,
fleksibel og enkel tilgang til egne
dokumenter fra alle enheter.

- 50 GB lagringsplass for e-post pr. bruker
- 1 TB med fillagring pr. bruker
- Videokonferanser i HD
- Fullverdig installasjon på inntil 5 enheter

- Office-apper på nettbrett og telefoner
- 99,9% oppetid
- Kontinuerlig backup
- Enkelt å utvide og skalere

Office 365 sørger for tilgang til dokumenter, epost, kalender og Office-pakken gjennom sikker
lagring i skyen. Nå også med Skype for Business. Vi kaller det markedets beste skytjeneste!

Vi ser at stadig flere kunder ønsker å realisere mulighetene i ny teknologi og skyløsninger. Office 365 byr
på gevinster både på det personlige plan og for bedriften som helhet. Bedre samhandling, høyere trygghet
og større fleksibilitet. Ingen store investeringer, ingen servere, ingen nedetid. Velkommen til en mer

5 installas jon er pr bruker

Hver enkelt bruker får tilgang til å
installere Office 365 på inntil 5

forskjellige enheter. Nå kan du uten

ekstra kostnader ha Office på jobb-pc,

hjemme-pc, mobiltelefon, nettbrett, etc.

produktiv jobbhverdag!

Det er lett å komme i gang med personlig produktivitet. Det krever ingen endringer i infrastruktur, og
man er ikke avhengig av at alle i bedriften tar løsningene i bruk. Som enkeltperson får du en mer
dynamisk hverdag: Du har tilgang til dokumentene uansett hvor du er, og kan delta i møter fra
hjemmekontoret, hytta eller utlandet.

I tillegg til de 5 enhetene har du alltid

Med epost i Office 365 trenger du ikke lenger tenke på backup av mailen din. Er uhellet ute og pc’en går i

versjonen av alle Office-programmene.

I tillegg har hver bruker hele 50 gigabyte lagringsplass til mail og vedlegg. Nå trenger man ikke lenger

tilgang til web-portalen med online-

stykker eller blir stjålet er det bare noen få tastetrykk som skal til før all mail er tilbake på ny maskin.
være bekymret for at mailboksen blir full og man ikke lenger mottar mail.
Enklere blir det ikke!

