Software as a Service

Office 365
Office 365 is de ideale

Altijd de nieuwste software

cloudoplossing voor bedrijven

en bewerken. Maar Office 365

Binnen Office 365 kunt u met Office Online
op vrijwel elk soort medium bestanden
openen, bewerken, opslaan en delen,
als er maar een internetverbinding is.
Office Online wordt in de webbrowser
geopend, u hoeft dus niets te installeren
en u bent zo altijd verzekerd van de
laatste softwareversie. Afhankelijk van
uw abonnement zijn er bureaubladversies
beschikbaar van de Office-toepassingen,
zodat u desgewenst offline kunt werken
aan uw bestanden. Vanuit de cloud kunt u
altijd de nieuwste versies downloaden.

biedt u nog veel meer.

Delen en samenwerken

die medewerkers de vrijheid
geven om te werken waar
zij willen werken. U kunt
agenda’s, contacten en
Office-documenten delen
en deze op vrijwel elke PC,
tablet of smartphone inzien

Maak op uw kantoor een presentatie, sla
hem op en deel hem met uw collega’s.
Met SharePoint Online kunt u samen
met hen tegelijk aan presentaties en
documenten werken en ziet u realtime wie
welke veranderingen heeft doorgevoerd.
Werk aan projecten en bewaar e-mails
en documenten samen op één locatie
met een projectpostvak waartoe alleen
de teamleden toegang hebben. U kunt
de bestanden overal openen, met vrijwel
elk medium, via Office Online of de
bureaubladversie. Zo heeft u altijd de
meest recente versie binnen handbereik.
Deel bovendien ideeën met project-wiki’s
en - blogs en vergroot zo de teameenheid
en het projectresultaat.

• U kunt met Office 365 eenvoudig met uw collega’s gelijktijdig werken
aan documenten of presentaties en realtime zien welke veranderingen
zij doorvoeren. U heeft bovendien altijd de laatste versie van uw documenten overal beschikbaar.

Software as a Service
Uw e-mail en agenda overal
actueel
U bent onderweg en maakt een afspraak
met een klant. Uw secretaresse op kantoor
ziet dat onmiddellijk in uw gedeelde
agenda en kan andere afspraken daarop
afstemmen. Een mailtje dat u thuis op uw
tablet ontvangt, kunt u met uw smartphone
beantwoorden op het sportveld en wanneer
u Outlook op uw desktop op het kantoor
opent, staat alles er meteen in. Office 365
garandeert u 99,9% beschikbaarheid. Zo
komt u nooit voor verrassingen te staan.

Efficiënt online vergaderen
Bespaar op tijd- en reiskosten. Met het
bijgeleverde Lync of Skype kunt u echt
efficiënt vergaderen. Roep ad hoc uw
collega’s er online bij door een chatbericht
te versturen; u ziet altijd wie online
beschikbaar is. U kunt bellen met andere
pc’s met audio en video en zo vergaderen
alsof u bij elkaar zit in dezelfde ruimte en u
kunt zelfs realtime uw scherm delen en uw
documenten of presentatie voor iedereen
zichtbaar maken.

Flexibel uit te breiden en lage
kosten
Voor welk pakket u ook kiest, bij Office
365 betaalt u per medewerker. U kunt
eenvoudig medewerkers toevoegen of
verwijderen. Het maakt niet uit welk pakket
uw medewerkers hebben, verreweg de
meeste functionaliteiten kunt u met hen
delen. Met Office 365 houdt u bovendien
uw hardware-, software- en beheerskosten
in de hand. Grote servers zijn niet meer
nodig. U hoeft ook geen nieuwe versies
aan te schaffen of uw IT-medewerker op te
dragen updates te installeren. Dat gebeurt
automatisch. Uw documenten worden
daarbij veilig bewaard in de cloud in
gecertificeerde datacenters.

De voordelen van onze
Software as a Service dienst:
•	U hoeft niet zelf te zorgen voor
een server, beheer en onderhoud;
•	U hebt, via een internetverbinding,
altijd en overal toegang tot uw
omgeving;
•	Dure apparatuur en software aanschaffen is niet nodig, u betaalt
enkel een vast laag tarief per maand;
•	Uw systemen en gegevens zijn
		 perfect beveiligd en 100% virusvrij;
•	Onze oplossing is flexibel: uitbreiden
		 of inkrimpen is zeer eenvoudig;
•	U werkt altijd met de nieuwste
technologieën;
•	U hebt geen omkijken naar de
opslag van uw gegevens;
•	Iedere gebruiker kan via het
Control Panel eenvoudig zijn
eigen gegevens beheren.

Voordelen Office 365
• agenda’s, contacten, taken en
documenten lopen altijd synchroon
• werken vanuit elke locatie
• Office documenten maken vanuit uw
webbrowser
• geschikt voor vrijwel elk medium:
desktop, tablet, smartphone
• eenvoudig delen van bestanden
• realtime samenwerken aan bestanden
• online vergaderen met audio en video
mogelijkheden
• maken en hosten eigen website met
eigen domeinnaam
• u betaalt per medewerker per maand of
per jaar
• veiligheid en privacy gewaarborgd op
zeer hoog niveau

• Waar u ook bent: u kunt altijd direct reageren of documenten bewerken
en doorsturen. Met Office 365 kunt u elke omgeving tot uw werkplek
maken. Zelfs online vergaderen op een bankje in een park is geen probleem.

