
Čo je Offi ce 365
Všetko, čo robievate v kancelárii, teraz môžete 
rovnako dobre urobiť aj na cestách. Flexibilné 
nástroje vyhovujúce potrebám moderného 
pracovníka nájdete v balíčkoch služieb Offi ce 365. 

Top 5 dôvodov pre Offi ce 365
1 Vaše dáta sú dostupné odkiaľkoľvek.
2 Vždy aktuálne verzie softvéru (napr. Offi ce 2016).
3  Úspora nákladov vďaka online komunikácii vrátane videa.
4  Jednoduché a bezpečné zdieľanie dokumentov      
 v rámci organizácie ako aj mimo nej.
5  Jasná nákladová štruktúra s úsporou nákladov za IT.

Platforma Offi ce 365 
ponúka vám a vašim 
zamestnancom:

Nástroje, ktoré vďaka cloudu 
fungujú kdekoľvek

Produktivitu na mobilných zariadeniach 
ako tablet alebo smartphone Špičkové cloudové zabezpečenie

Vždy najnovšia verzia aplikácií balíka Offi ce 
na vašom PC alebo notebooku, licencovaných 
na základe predplatného.

Licencovanie podľa počtu používateľov, 1 užívateľ 
ma nárok na inštaláciu v 5 PC/Mac a 5 mobilných 
zariadeniach.

Používanie aplikácií Offi ce Web 
Apps v ľubovoľnom prehliadači 
na drobné úpravy dokumentov.

Pristupujte k svojim dokumentom, 
aj keď nie ste pri svojom počítači. 

Ukladanie dokumentov 
v predvolenom nastavení 
do cloudu.

Zdieľanie a spolupráca na 
dokumentoch so zákazníkmi/
partnermi s kontrolovaným 
prístupom.

Tvorba a správa intranetovej stránky spoločnosti 
bez potreby web dizajnéra.

Synchronizácia súborov online v zariadeniach 
pomocou online úložiska OneDrive pre Business 
s kapacitou 1TB.

SharePoint Online

Exchange Online
Hosťovaný podnikový e-mail a zdieľaný kalendár.

50 GB e-mailová schránka pre používateľa.

Najúčinnejšia ochrana proti 
nevyžiadanej pošte a malvéru.

Prístup k e-mailom z mobilných zariadení 
alebo cez prehliadač.

Jednoduché pridávanie 
a odstraňovanie používateľov.

Prídavné služby zvyšujúce 
zabezpečenie fi remnej e-mailovej 

komunikácie.

Skype for Business
 Online

Informácie o prítomnosti, 
okamžité správy, hlasové služby 

a videokonferencie 
vo vysokom rozlíšení.

Chat v reálnom čase a zdieľanie dokumentov.

Uskutočnenie schôdzí so zákazníkmi 
a partnermi cez Skype for Business.

Spojenie sa s kontaktmi programu 
Skype, informácie o prítomnosti, 

chat a hlasové služby.



Prehľad plánov Office 365
Prehľad produktov

Business Enterprise

Business Business 
Essentials

Business  
Premium ProPlus E1 E3
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Inštalácia Office desktop aplikácií na max. 5  
zariadení jedného užívateľa (Office). Business Business ProPlus ProPlus

Prístup k Office aplikáciám a dokumentom z vašich 
tabletov alebo smartphonov.

Office Online - online verzia hlavných Office aplikácií  
pre spoluprácu na dokumentoch.

1 TB osobné online úložisko dát (OneDrive for Business).

E-mailové konto s kapacitou 50 GB, zdieľané kontakty  
a kalendáre (Exchange).

Online Konferencie - Web-konferencie, IM, video  
(Skype for Business).

Lokality pre tímovú spoluprácu  
a interné portály (SharePoint).

Súkromná sociálna sieť (Yammer).
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Synchronizácia s lokálnym Active Directory serverom  
pre potreby single sign on.

Podpora hybridných inštalácií s lokálnymi (on-premise)
servermi.

lnteligentné vyhľadávanie obsahu (Delve).

legislatívna zhoda a archivačné požiadavky  
pre e-mail - archivácia, eDiscovery, mailbox hold.

Ochrana informácií -  kryptovanie správ, manažment 
oprávnení (RMS), ochrana pred stratou dát (DLP).

Business
Základné potreby

Enterprise
Rozšírené potreby

Platforma s jednou škálovateľnou administráciou

Business Premium
Office apps + Cloud 

services

Enterprise E3/E4
Office apps + Cloud 

services

Business
Office apps 

+  
OneDrive 

Business 
Essentials

Cloud 
services

ProPlus
Office apps 

+  
OneDrive

Enterprise 
E1

Cloud 
services

Ďalšie služby (napr. Exchange Online, OneDrive  
for Business, Kiosk, Project, Visio, CRM, atď.)

Kombinujte ktorékoľvek z týchto plánov v rámci jedného účtu Office 365.
Business plány sú limitované na 300 používateľov.

Enterprise plany nie sú limitované.

Často kladené otázky:
 
Sú naše firemné dáta v bezpečí?
Cloudové služby Office 365 spĺňajú štandardy ISO 27001 a 27018 s finančne zabezpečenou SLA na úrovni 99,9%. 

Kto je vlastníkom dát, ktoré máme uložené v službách Office 365?
Zákazník je vlastníkom dát v službách Office 365. Nevyužívame vaše dáta na nič iné ako na poskytovanie služby, ktorú ste si objednali.

Kde nájdem odpovede na moje otázky ohľadom bezpečnosti služieb Office 365?
www.aka.ms/bezpecnost

Zaraďte sa aj vy medzi  
úspešné firmy, ktoré profitujú 
z výhod Office 365
 
Vyskúšajte už dnes Office 365  
na mesiac zadarmo,  
navštívte www.aka.ms/TestOffice365.

Využite možnosti platformy Office 365  
a informujte sa o produktoch:   
CRM Online, BI alebo správa  
mobilných zariadení.


