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Amb Office 365, obtindrà les
aplicacions d'Office
més recents i molt més
A la seva base es troba el propi Office: les familiars
aplicacions que utilitzen les empreses diàriament,
ara els hi oferim com a un servei en el
núvol perquè sempre estiguin actualitzades.
Però Office 365 és molt més. Proporciona serveis
de classe empresarial a organitzacions de totes les
mides, des de reunions en línia i ús compartit dels
documents fins a correu electrònic de
classe empresarial.

Sempre actualitzat
No haurà de tornar a comprar
una versió nova d'Office
Guardi les dades en el núvol
per tenir còpies de seguretat i
accés des de qualsevol lloc.
Utilitzi Office en el seu telèfon
intel·ligent i tauleta.

Correu electrònic de classe empresarial
Bústies de gran capacitat de 50 GB que poden enviar missatges de fins a 25 MB de grandària amb contactes i
calendaris compartits i protecció contra correu electrònic i malware sempre actualitzada. Creat amb Exchange, la
solució tecnològica líder de correu electrònic per a empreses de tot el món.
Utilitzi el seu propi domini personalitzat per a la seva adreça professional de correu electrònic, connecti's a
l'Outlook per obtenir compatibilitat plena i sense connexió i accés al correu electrònic a través d'un navegador
web. Disponible en el seu PC o Mac, així com en dispositius Windows Phone, iPhone, Android i BlackBerry.

Reunions en línia
Faci reunions programades o ad hoc en línia de fins
a 250 participants, amb un ús compartit de la
pantalla, àudio i vídeo, panells virtuals, enquestes i
notes compartides. Els partners i els clients poden
participar a través de qualsevol navegador HTML5.

Treballar des de qualsevol lloc
Independentment d'on es trobin els usuaris, tant en
línia com fora de línia, sempre tindran accés i
podran treballar amb les versions més recents dels
arxius i eines que necessiten per exercir les seves
funcions, pràcticament en qualsevol dispositiu. A
més, podran fer-ho des de qualsevol dispositiu.

Emmagatzematge de documents en línia i ús
compartit d'arxius
1 TB d'espai en el núvol per emmagatzemar, fer
còpies de seguretat i compartir arxius. L'accés als
arxius es pot realitzar des de pràcticament qualsevol
dispositiu; a més, es poden sincronitzar sense
connexió i estan disponibles sense connexió a
Internet.

Suport técnic
No s'haurà de preocupar ja que la seva subscripció a
l'Office 365 inclou suport tècnic ininterromput a
través d'una xarxa internacional d'experts, amb un
temps de resposta d'1 hora per a esdeveniments de
vital importància que repercuteixin en el servei.

