






Servicii de productivitate bazate pe cloud găzduite de Microsoft

Instrumente de nivel enterprise la un preţ convenabil

Permanent actualizat

Office, e-mail, partajarea documentelor, videoconferinţe

Consolă de administrare simplificată



E-mail şi calendar partajat de nivel business găzduite

Spaţiu de stocare de 25 GB pentru fiecare utilizator

Protecţie solidă antispam şi antimalware

Setarea şi gestionarea accesului

şi politicilor pentru dispozitivele mobile

Partajarea şi gestionarea documentelor din cloud

Partajarea documentelor cu clienţii/partenerii cu ajutorul accesului controlat

Sincronizarea fişierelor online cu dispozitivele, pentru acces offline cu SkyDrive Pro 

Partajarea e-mailurilor şi documentelor echipei cu ajutorul cutiilor poştale

din cadrul site-urilor

Cele mai recente versiuni ale aplicaţiilor Office pentru desktop, licenţiate prin abonament

Licenţiere pe utilizator pentru 5 PC-uri/sisteme Mac şi 5 dispozitive mobile

Posibilitatea rulării oricărei aplicaţii Office pe un PC atunci

când călătoriţi 

Implementarea rapidă şi fără efort a Office pe desktopuri

Prezenţă, mesagerie instant, voce şi videoconferinţe HD

Luare de notiţe în timp real şi partajare de documente

Organizare de întâlniri Lync cu clienţii şi cu partenerii

Comunicare cu persoanele de contact din Skype 

utilizând prezenţa, mesageria instant şi vocea





Accesaţi-vă documentele, 
e-mailul, calendarul
şi persoanele de contact 
cu ajutorul aplicaţiilor 
Office optimizate pentru 
PC-ul sau sistemul
dvs. Mac…

precum
şi pentru tableta
şi smartphone-ul dvs.



Salvaţi implicit în cloud 
pentru copiere
de rezervă automată.

Faceţi sign in la Office pentru
a accesa cea mai recentă 
versiune a documentelor
şi a setărilor personale.

Sincronizaţi-vă fişierele 
pe dispozitive, utilizând
SkyDrive Pro, pentru acces
offline şi resincronizare automată.



Puteţi utiliza Office inclusiv 
când nu aveţi
PC-ul la îndemână.

Faceţi sign in la Office prin 
orice browser şi rulaţi rapid 
aplicaţiile Office, pentru
o experienţă completă
de vizualizare şi editare.

Încheiaţi-vă activitatea
fără să lăsaţi vreo urmă
pe dispozitiv.



Lucraţi la documente 
inclusiv atunci când
nu aveţi dispozitivul
la îndemână şi sunteţi 
nevoit să utilizaţi
un computer vechi
sau fără Windows.



Colaborare



Organizaţi şi participaţi
la întâlniri online cu ajutorul
videoconferinţelor HD 
cu mai mulţi participanţi, 
partajării ecranului şi luării
de notiţe în timp real.



Urmăriţi progresul proiectului 
într-o singură vizualizare
de pe site-ul de echipă.

Creaţi o cutie poştală
în cadrul unui site pentru a 
urmări comunicările echipei.

Utilizaţi Project 
şi SharePoint împreună 
pentru a partaja
şi a urmări informaţiile
proiectului.



Partajare direct din 

aplicaţiile Office

Partajaţi uşor documentele cu ceilalţi.

Partajaţi documentele
din SkyDrive Pro 
sau de pe site-urile
de echipă din SharePoint 
cu ajutorul accesului 
controlat.



Primiţi fluxuri de ştiri cu actualizări despre persoanele, 

documentele, site-urile şi etichetele pe care le urmăriţi.

Partajaţi idei şi primiţi 

răspunsuri în timp 

real în fluxul de ştiri.

Primiţi chiar în cadrul cărţilor de vizită

ale persoanelor de contact actualizări

de pe site-urile de socializare.

Profitaţi de experienţa
de socializare integrată 
pentru a avea mereu 
aproape persoanele
şi conţinutul care contează.

Comunicaţi printr-un clic, 
utilizând prezenţa generală 
şi cărţile de vizită ale 
persoanelor.



Microsoft Excel:

Recomandă cele mai 
potrivite diagrame pe baza 
tiparelor din datele dvs.

Vă oferă o privire rapidă 
asupra diverselor diagrame 
dintre care s-o alegeţi
pe cea mai bună.

Oferă PivotTable 
recomandat.

Recomandă alte diagrame

pe baza datelor selectate.



IT simplificat



Simplificaţi administrarea 
printr-un centru unificat, 
bazat pe web. O singură consolă

de administrare pentru toate 
serviciile, cu o examinare rapidă 
a stării acestora

Fiţi mereu actualizat
cu ajutorul mementourilor
în linie asupra întreţinerii programate.

Adăugaţi sau ştergeţi 
utilizatori, gestionaţi
e-mailul şi setaţi politicile
de partajare a ocumentelor.



Profitaţi de protecţia 
puternică şi permanent 
actualizată, 
uşor de gestionat
şi de implementat.

Politici antispam 
care asigură 
protecţia firmei
şi elimină 
dezordinea

Protecţie antimalware uşor de gestionat şi de implementat



Setaţi şi gestionaţi 
accesul şi politicile privind 
dispozitivele mobile, 
pentru a proteja
datele firmei.

Instrumente 
simple 
pentru 
suplimentar
ea securităţii 
dispozitivelo
r mobile



Poate fi utilizat imediat 
după ce faceţi
clic pe „instalare”. 

Are tehnologie
de virtualizare Microsoft 
încorporată.

Rămâne pe computer şi, 
odată instalat, 
poate fi utilizat şi offline.



Implementaţi noul Office 
fără să dezinstalaţi versiunile 
anterioare.

Eliminaţi problemele
de vechime
sau de compatibilitate.



Copiere de rezervă continuă 
a datelor pe servere 
redundante geografic

Timp de funcţionare
de 99,9% garantat printr-un 
acord susţinut financiar 
privind nivelul serviciului

Asistenţă telefonică
la nivel IT

Puteţi fi liniştit că 
Microsoft oferă
un timp de funcţionare 
de 99,9% garantat
printr-un acord susţinut 
financiar privind nivelul 
serviciului.






