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Werk overal en 
wanneer u maar wilt
met software die altijd  
up to date is

The future is exciting.

 Ready?



Producteigenschappen

De Office 365 licenties die Vodafone 
biedt bevatten tenminste de volgende 
toepassingen:

•	 	Office	op	meerdere	apparaten	
  Office op uw pc, mac, Windowstablet en 

smartphone
•	 	E-mail	en	agenda’s	Geavanceerde 

e-mail functies van Outlook in een 
webinterface, een postvak van 25GB 
per gebruiker en tools voor gedeelde 
agenda’s en taakoverzichten

•	 	Teamsites
  Documenten zijn makkelijk toegankelijk 

voor collega’s en profiteer van de 10GB 
gemeenschappelijke opslagruimte plus 
500MB per gebruiker

•	 	Webvergaderingen
  Online vergaderingen hosten met audio 

en video, met functionaliteit voor HD-
videovergaderingen en het gemakkelijk 
delen van materiaal

•	 	Chatberichten
  Gemakkelijker contact houden met 

chatberichten en uw aanwezigheid 
aangeven (onlinestatus) 

•	 	Beveiliging
  Uw gegevens zijn van u. Microsoft en 

Vodafone garanderen de beveiliging en 
beschermen uw privacy

Waarom Vodafone?

Vodafone is één van de grootste 
telecommunicatie-bedrijven in Nederland, 
met meer dan 5,1 miljoen klanten. Vodafone 
heeft enorme ervaring met zowel mobiele als 
vaste communicatie.  Kiest u voor Vodafone, 
dan kiest u voor de zekerheid van het 
grootste netwerk ter wereld. Zo kunt u zich 
concentreren op ondernemen.

Wilt u meer weten over de zakelijke communicatie  
oplossingen van Vodafone? Kijk op onze website of vul het  
contactformulier in op onze website.

Vertrouwdheid en productiviteit voor u en uw medewerkers
Uw mensen dienen met elkaar in verbinding te staan, ook buiten kantoor. Office 365 
biedt u een flexibele en vertrouwde manier om productief te blijven ongeacht de locatie 
of het apparaat waarmee uw medewerkers werken. Office 365 biedt uw mensen de 
communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden van Microsoft Office-toepassingen 
waarop zij al vertrouwen. Medewerkers kunnen vanaf verschillende locaties en met 
verschillende apparaten met Office werken; de ideale combinatie met Vodafone mobiel 
internet oplossingen.

Controle op kosten
Door Office 365 af te nemen bij Vodafone 
beschikt u maandelijks over één duidelijk 
overzicht waarop uw communicatie kosten 
worden weergegeven. Uw Office 365 
licenties en kosten per gebruiker worden 
toegevoegd aan uw maandelijks Vodafone 
factuur in een duidelijk overzicht. 
Aangezien Office 365 een cloudoplossing 
is wordt de investering in eigen Exchange, 
Sharepoint of Lync servers overbodig wat 
resulteert in een kostenbesparing.

Beveiliging en betrouwbaarheid
Samenwerking en communicatie zijn 
medebepalend voor het succes van uw 
bedrijf. Daarom heeft u services nodig 
die elk gewenst moment beschikbaar 
zijn. Office 365 draait op een wereldwijd 
robuust netwerk van (Microsoft) 
datacentra die op meerdere niveaus 
beveiligd zijn en een strikt privacy beleid 
kennen. Office 365 voldoet aan de ISO 
27001-standaards, waardoor u met minder 
resources en tegen lagere kosten kunt 
voldoen aan branche specifieke eisen met 
betrekking tot de naleving van wet- en 
regelgeving. Aangezien Office 365 een 
cloud oplossing betreft heeft u als bedrijf 
altijd beschikking over de meest recente 
software versies.

Het Nieuwe Werken
Vodafone support in haar diensten en 
producten het Nieuwe Werken. Dit houdt 
in dat medewerkers altijd en overal 
toegang hebben tot hun werk door 
middel van passende devices en passende 
mobiele aansluitingen. Gecombineerd 
met de software van Office 365 kunt u nog 
efficienter uw bedrijf runnen.

Waarom Office 365 bij Vodafone
Het toevoegen van Office 365 aan het 
dienstenpakket dat u bij Vodafone 
afneemt geeft u de voordelen dat u één 
vertrouwd Vodafone aanspreekpunt heeft 
voor uw communicatie en dus ook voor 
uw Office diensten. Uw licentie kosten 
worden opgenomen op de Vodafone 
factuur en met de welkom service van 
Vodafone wordt u of uw IT expert door  
een professional door de installatie 
begeleid.

Voor wie is Office 365?
Voor bedrijven met 1-999 werknemers 
die behoefte hebben aan een flexibele 
cloud dienst voor de meest bekende 
Microsoft software oplossingen zoals 
Office, Exchange, Lync en Sharepoint. 
Er zijn verschillende licenties mogelijk 
afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften.

Uw mensen moeten met elkaar in verbinding staan en 
met elkaar kunnen samenwerken, zowel op kantoor als 
daarbuiten. Office 365 combineert de online versies van 
vertrouwde Microsoft  communicatie- en samenwerkings-
oplossingen, waaronder Exchange Online,Sharepoint, 
Lync, Office Professional Plus en Office Web Apps. 
Indien u Office 365 afneemt bij Vodafone beschikt u over 
een geïntegreerde cloudoplossing voor kantoorautomatisering 
waarbij u nog maar één leverancier en één aanspreekpunt 
heeft voor al uw communicatiebehoeften; Vodafone. info


