OFFICE 365
HELA KONTORET I MOLNET

Office 365 ger dig tillgång till en uppsättning välbekanta, professionella verktyg
oavsett om du arbetar på kontoret eller är ute på uppdrag. Dessutom har du
alltid tillgång till de senaste versionerna. Kommunicera effektivt med dina
kunder och kollegor via en rad kommunikationsverktyg, allt från e-post och
snabbmeddelanden till sociala nätverk och videokonferenser.
Office 365 med en access från Telia ger dig tillgång till Office 365 – överallt.

FÖRDELAR MED OFFICE 365
E-POST OCH
KALENDRAR

Företagsklassad e-post som ger dig mejl, kalendrar och kontakter till datorn, telefonen och
webbläsare. Varje användare får en e-postlåda på minst 50 GB och kan skicka bifogade filer på
upp till 150 MB.

FILLAGRING OCH
FILDELNING

1 TB personligt lagringsutrymme för varje användare i molnet, med åtkomst överallt.
Dela dokument enkelt med andra både internt och externt och bestäm vem som får visa och
redigera filerna.

Sätt upp och/eller medverka i onlinemöten med ljud och bild i HD-kvalitet. Kommunicera med
ONLINEKONFERENSER
& SNABBMEDDELANDEN andra via snabbmeddelanden, röst- och videosamtal, visa din tillgänglighet med närvarostatus.

ARBETSLEDNING

Planera projekt, organisera och tilldela uppgifter, dela filer, chatta, visa dashboards och håll koll
på hur projektet går..

CHATTBASERAD
ARBETSYTA

Ge teamet tillgång till allt de behöver för samarbete i form av chatt, innehåll, kontakter och
verktyg samlat på en plats.

SCHEMALÄGGNING
ONLINE

Praktiska och flexibla schemaläggningsalternativ online som gör det lättare för kunderna att boka
avtalade tider med ditt företag.

ETT SOCIALT NÄTVERK
INOM FÖRETAGET

Kommunicera och samarbeta enkelt med hela företaget, särskilda grupper eller externa parter.

OFFICE 365
Därför är Telia ett klokt val
När du använder molntjänster är det viktigt med ett
snabbt, stabilt och tillförlitligt datanät som levererar
tjänsterna. Det kan ske med Telias fasta fiberaccesser
eller mobila 4G-nät, beroende på om du jobbar på eller
utanför kontoret. För er med extra höga krav på säkerhet,
tillförlitlighet och prestanda kan Telia erbjuda dedikerade
dataförbindelser mellan era kontor och Microsoft datacenters.

Med Telia kan ni ansluta företagets telefoni till Office 365,
så att ni exempelvis kan ringa in till ett Skype-möte.
Telias Personliga tekniker är redo att hjälpa er med resan
till molnet. När ni sedan är igång finns Telias svensktalande support till er hjälp för att lösa eventuella problem.
Köper ni Office 365 från Telia betalar ni en månadsavgift per användare utan bindningstid. Det gör att ni kan
anpassa tjänsten efter behov.
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Installera Office-programmen på upp till 5 PCs/Macs + 5 surfplattor/
smartphones per användare

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Tillgång till Office applikationer på mobil och surfplatta
OneDrive för företag, 1TB personlig lagringsyta i molnet
Office Online, skapa/visa/redigera dokument online i webbläsaren
Sharepoint, internt samarbete och intranät
Yammer, företagets egna sociala nätverk
Exchange online, e-post med 50 GB e-postlåda, kontakter,
delade kalendrar, gruppbrevlådor
Teams, samarbetsyta för teamet med tillgång till chatt, innehåll,
kontakter och verktyg
Planner, skapa nya planeringar, organisera och tilldela uppgifter
Delve, sök efter och upptäck nytt innehåll
Skype för företag, HD-videomöten, chatt, möten online, snabbmeddelanden, video, status
Bookings, gör det lättare för kunderna att schemalägga avtalade tider med
ditt företag

AVANCERADE FUNKTIONER

ENTERPRISE

•

•

Skype Broadcast, sänd Skype for Business-möten på Internet
för upp till 10 000 personer

•
•
•

Informationsskydd, Rättighetshantering, skydd mot dataförlust
och kryptering

•
•
•
•
•

Rights Management Services, begränsa åtkomsten till dokument
och e-postmeddelanden

•

Avancerad e-post, funktioner för arkivering och bevarande av
juridiska skäl

•

Video, hantera enkelt videor inom organisationen
Staffhub, tillgång till schemaläggningsfunktioner
eDiscovery Center, sök i allas e-post & filer

PSTN-konferenser, anslut mötet till Skype för företag via ett
lokalt telefonnummer

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLVAL

TILLÄGGSTJÄNSTER FRÅN TELIA
Uppstartshjälp – en personlig tekniker hjälper dig att komma igång med Office 365
E-postmigration – en personlig tekniker hjälper dig att flytta e-post från lokal server/äldre e-postlösning till Office 365-molnet
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Utökad support – om ni önskar hjälp på användar- och admin nivå så erbjuder vi olika lösningar för detta
Kalenderkoppling Touchpoint plus – integrera företagets telefoni och växel mot kalendern i Exchange online
Skype för företag integration – integrera företagets telefoni och växel mot Skype för företag

Uppstartshjälp Office 365

E-post migration

Cloud Connect och Expressroute – dedikerad förbindelse till Microsoft molnet utan att gå via publika nätet

