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Werk overal en wanneer u
maar wilt, met software die
altijd up-to-date is. Office 365
combineert de online versies
van vertrouwde Microsoft
oplossingen voor
communicatie en
samenwerken. Werk slimmer
met de complete Microsoft
Suite. Deel uw werk
gemakkelijk met al uw
collega’s omdat deze altijd
online staat. Iedereen kan
altijd met de laatste
informatie aan de slag. Op
ieder apparaat.

Office 365
Vodafone
Power to you

Productiviteit voor u en uw medewerkers
Het is belangrijk dat medewerkers altijd met elkaar kunnen samenwerken, ook buiten kantoor.
Met Office 365 blijven zij op een flexibele en vertrouwde manier productief, ongeacht de locatie
of het apparaat waarmee zij werken. Medewerkers hebben altijd en overal toegang tot hun e-mail
en bestanden, vanaf elk apparaat. Office 365 biedt ook de vertrouwde communicatie- en
samenwerkingsmogelijkheden van Microsoft Office. Outlook, Word, Powerpoint en Excel werken
naadloos samen met Skype for Business Online, SharePoint Online, Office Professional Plus en
Office Web Apps. Hiermee kunnen uw medewerkers altijd efficiënt hun werk doen. Zo maakt
Office 365 Het Nieuwe Werken mogelijk.

Beveiliging en beschikbaarheid
Samenwerking en communicatie zijn
cruciaal voor het succes van uw bedrijf.
Daarom heeft u diensten nodig die altijd
beschikbaar zijn. U hebt overal toegang tot
een gebruiksvriendelijke beheerportal.
Bovendien draait Office 365 vanuit het goed
beveiligde en robuuste netwerk van
Microsoft. Doordat Office 365 een Cloud
dienst is, heeft u als bedrijf altijd
beschikking over de meest recente
software versies en worden er op
verschillende momenten nieuwe functies
aan toegevoegd. Op de Microsoft website
zijn de laatste aanvullingen te vinden en de
aanvullingen die nog in de toekomst
worden toegevoegd.
Betrouwbare implementatie en beheer
Met Office 365 is het mogelijk om veel
systemen, die nu nog in een serverruimte
staan, te verplaatsen naar de Microsoft
Cloud. Denk hierbij aan e-mail systemen,
file servers en meer. Doordat u met Office
365 met de nieuwste Microsoft producten
werkt, komen er veel nieuwe
functionaliteiten beschikbaar. Alleen door
een goede implementatie van Office 365 in
uw organisatie kunt u daadwerkelijk
profiteren van alle voordelen.
Gespecialiseerde Office 365 consultants van
Vodafone kunnen dit voor u verzorgen.
Hierbij zorgen zij dat Office 365 in lijn is met
uw bedrijfsdoelstellingen, IT-architectuur en
integreert met uw bestaande IT-omgeving.

Wilt u ook na oplevering verzekerd blijven
van een goede oplossing? Dan kunnen wij
voor u het beheer van Office 365 verzorgen.
Omdat Office 365 een cloudoplossing is,
hoeft u niet te investeren in een eigen
Exchange SharePoint-server. Voor de Office
365 licenties betaalt u een vast bedrag, per
medewerker per maand.
Combinatie met aanvullende
Vodafone-diensten
Combineer Office 365 met andere Vodafone
diensten voor een totaaloplossing. Vodafone
Office 365 kan bijvoorbeeld in combinatie
geleverd worden met:
• OneFixed, OneMobile of OneNet voor
telefonie
• Fiber Access, Managed IP VPN of mobiel
breedband voor connectiviteit
• U kunt Office 365 ook combineren met
de dienst Vodafone Skype for Business. U
gebruikt dan Skype for Business als
oplossing voor vaste telefonie volledig
geïntegreerd met uw Office 365
omgeving.

Wilt u meer weten over de zakelijke communicatieoplossingen van
Vodafone of een demo account aanvragen?
Kijk op vodafone.nl/office365 of neem contact op met de Vodafone productivity consultants via 020-4622424.

De Office 365 licenties van
Vodafone bieden onder andere
de volgende voordelen:
•
•

•

•

•

•

•

Office op meerdere apparaten: PC,
Mac, tablet en smartphone;
Geavanceerde e-mailfuncties van
Outlook in een webinterface, een
postvak van 50 GB per gebruiker
en tools voor gedeelde agenda’s en
taakoverzichten;
Documenten zijn op teamsites
eenvoudig toegankelijk voor
collega’s.
Profiteer van de 1 TB
gemeenschappelijke opslagruimte
plus 500 MB per gebruiker;
Online vergaderingen hosten met
audio en video, met functionaliteit
voor HD-videovergaderingen
en het eenvoudig delen van
documenten of desktop;
Eenvoudiger contact houden via
chatberichten en uw aanwezigheid
aangeven (status beschikbaarheid);
Uw gegevens zijn van u. Microsoft
garandeert de beveiliging en
beschermt uw privacy.

