t-cloud Office 365
kancelář všude s vámi

Tato sada nástrojů vám společně s datovými službami poskytne přístup
k elektronické poště, důležitým dokumentům nebo kalendářům prakticky
odkudkoliv a téměř z každého zařízení. S její pomocí zjednodušíte a zrychlíte
komunikaci uvnitř firmy i s vašimi partnery a vždy budete efektivně pracovat
s nejaktuálnějšími verzemi aplikací.

JAK SE ZLEPŠÍ VAŠE PODNIKÁNÍ?

VÝHODY T-CLOUD office 365

 Zjednodušení péče o uživatele. Budete mít jeden kontaktní bod pro své IT

 Office máte všude tam, kde ho potřebujete – můžete používat

i telekomunikační služby.
 Uspoříte náklady – Office 365 poskytuje kancelářské aplikace

a další nástroje za zlomek ceny, za kterou byste je jinak pořídili, a tak
zbytečně neutrácíte za software, který efektivně nevyužíváte.

podnikový e-mail v Outlooku, spolupracovat na dokumentech
a vytvářet nebo upravovat dokumenty v chytrém telefonu, tabletu
nebo počítači s OS Windows/MAC OS v kanceláři či doma.
 Pro každého uživatele je k dispozici 1 TB úložné kapacity

na cloudovém disku OneDrive.
 Spolupráce se zjednoduší – můžete sdílet a upravovat dokumenty

z jednoho online umístění.

 Snadné nastavení a správa – všechny služby se spravují v centru

pro správu, ke kterému máte přístup odkudkoliv.
 Pomocí videokonference v HD kvalitě a sdílení obrazovky budete moci

snadno organizovat online schůzky se sdílením obsahu – ušetříte nejen
čas, ale i cestovní náklady.

 Vždy pracujete s nejnovější verzí aplikace.

detailní popis služby
Microsoft Office 365 řady Business je nabízen ve třech variantách:
Office 365 Business Essentials pouze s online verzí známých aplikací
sady Office, Office 365 Business a Office 365 Business Premium
s možností instalace sady Office až na 5 zařízení najednou (tablet,
desktop doma či v kanceláři, notebook apod).
Outlook: spravuje e-maily, rozvrhy, kontakty a úlohy. Outlook je
všestranný nástroj komunikace se všemi důležitými kontakty.
PowerPoint: jednoduše vytváříte prezentace, které vám pomohou
představit vaše nápady a zaujmout publikum!
Excel: s programem Excel můžete zpracovat údaje intuitivním
způsobem. Rychle objevíte nové způsoby vizualizace údajů a nové
úrovně zobrazování informací.
Word: vytvářejte stylové dokumenty, jednoduše pracujte s jinými
a využijte potenciál moderních dotykových zařízení.
OneNote: zajistí všechny vaše poznámky na jednom místě
a k dispozici je odkudkoliv. OneNote je digitální poznámkový blok
na zaznamenávání úkolů, poznámek a všeho, na co nechcete
zapomenout.
Publisher: používejte známé a jednoduché nástroje na vytváření
a sdílení zpracovaných publikací, které udělají dobrý dojem.
Access: slouží k jednoduchému vytváření aplikací bez znalosti
programování. Velice užitečný nástroj na práci s databázemi.
Exchange: využívejte e-mail, kalendář a kontakty na špičkové
úrovni ve svém počítači, telefonu, tabletu apod. Díky službě Exchange
Online se vám zvýší produktivita při zachování maximální bezpečnosti
a dostupnosti.
SharePoint: přináší nové způsoby sdílení, spolupráci s jinými
uživateli a vyhledávání informací.
Lync: spojí vás s lidmi odkudkoliv, ve vaší firmě i mimo ni. Je
to služba poskytující okamžité zprávy, indikace dostupnosti, audio
a videohovory i online schůzky se sdílením aplikace a obrazovky.

Porovnání produktů
Maximální počet licencí

Microsoft Office 365
Business
Business
Essentials Business Premium
300
300
300

Office až pro 5 PC/Mac nebo
tabletů s Windows: Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Publisher
a OneNote
Office Online: soubory aplikací
Word, Excel, PowerPoint
a OneNote můžete spravovat
ve webovém prohlížeči
Mobilní aplikace Office:
dokumenty Word, Excel
a PowerPoint můžete
otevírat, upravovat a prohlížet
i na mobilních zařízeních
(Windows, iPhone i Android)
Hostovaný e-mail: firemní e-mail
na vlastní doméně, sdílené
kalendáře, velikost schránky
na uživatele 50 GB
Ochrana před nevyžádanou
poštou a malwarem
Poštovní schránky na webech:
e-maily a dokumenty lze ukládat
a sdílet ve složkách určených pro
konkrétní projekty – usnadnění
týmové spolupráce
Ukládání a sdílení souborů: 1 TB
pro každého uživatele OneDrive
pro firmy. Bezpečné externí i
interní sdílení souborů
Veřejný web i na vlastní doméně
– žádné další poplatky za hosting
Podnikový intranet pro vaše týmy:
pracovní prostor pro jednotlivé
týmy v organizaci se snadnou
konfigurací zabezpečení
HD videokonference na webu
i zařízení, správa stavu a zasílání
rychlých zpráv, sdílení obrazovek
a telefonování přes Skype

Více o SLUŽBĚ:

Integrace Active Directory:
správa pověření a oprávnění
uživatelů. Jednotné přihlašování
a synchronizace

Ceník

Vlastní sociální síť (Yammer)

Ceny jsou bez DPH.
T-Cloud Office 365

Business Essentials

Business

Business Premium

Zkušební verze

Není k dispozici

Zdarma

Zdarma

1 licence/1 měsíc

109 Kč

249 Kč

279 Kč

