






Gehoste bedrijfse-mail en gedeelde agenda 

25 GB opslagruimte per gebruiker 

Robuuste antispam en antimalware 

Mobiele toegang en beleid hiervoor instellen  

en beheren 

Documenten delen en beheren in de cloud 

Documenten delen met klanten/partners met  

gecontroleerde toegang 

Onlinebestanden naar uw apparaten synchroniseren  

met SkyDrive Pro voor offlinetoegang  

Teame-mails en -documenten delen via teampostvakken 

Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen met 

abonnementslicentie 

Licenties per gebruiker voor 5 computers/Mac's en  

5 mobiele apparaten 

Office-toepassingen naar een pc streamen terwijl  

u onderweg bent  

Snel en moeiteloos Office implementeren op desktops 

Aanwezigheid, chatten, spraak en HD-videoconferenties 

In realtime notities maken en documenten delen 

Lync-vergaderingen houden met klanten en partners 

Contact opnemen met Skype-contactpersonen via 

aanwezigheid, chatten en spraak 

 





Open dossiers, e-mail, 
agenda en contactpersonen  
met Office-toepassingen  
die zijn geoptimaliseerd  
voor de computer  
of Mac… 

en de tablet en  
smartphone. 



Automatische back-up  
bij opslag naar de cloud 

Eenvoudig toegang  
tot uw nieuwste 
sjablonen en onderzoek  

Synchroniseer 
bestandsupdates naar  
uw apparaten voor 
offlinetoegang met 
SkyDrive Pro. 



Organiseer en neem  
deel aan technische 
consulten met online  
HD-videoconferenties 
voor meerdere partijen.  

Deel accountgegevens 
op het scherm. 

Deel digitale 
vergadernotities  
over een lopend project. 



Deel rechtstreeks vanuit 

Office-toepassingen. 

Deel eenvoudig documenten met anderen. 

Deel de financiële en 
persoonlijke gegevens 
van een klant vanuit 
SkyDrive Pro of 
SharePoint-teamsites met 
gecontroleerde toegang. 



Stel mobiele toegang  
en beleid in en beheer  
dit om bedrijfsgegevens 
te beschermen. 

Eenvoudige 
programma's 
voor het 
toevoegen 
van 
beveiliging 
aan mobiele 
apparaten 





© 2012 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Windows en andere productnamen zijn (mogelijk) gedeponeerde merken of merken in de V.S. en/of andere landen. 

De informatie hierin is alleen bedoeld ter informatie en vertegenwoordigt de huidige zienswijze van Microsoft Corporation vanaf de datum van deze presentatie. Aangezien Microsoft moet reageren op veranderende marktomstandigheden, moet dit niet worden gezien als toezegging  

van Microsoft en kan Microsoft niet de nauwkeurigheid garanderen van informatie die na de datum van deze presentatie wordt geleverd. MICROSOFT GEEFT GEEN GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE IN DEZE PRESENTATIE. 



Office 365  
voor Middelgrote en 

Grote Ondernemingen  

Office 365 voor 
Professionals en Kleine 

Bedrijven Premium 

Office 365 

Enterprise E3 

G
e
a
va

n
ce

e
rd

e
 

se
rv

ic
e
s 

S
ta

n
d

a
a
rd

 
se

rv
ic

e
s 

O
ff

ic
e
 

Office-webtoepassingen 

Aantal gebruikers 1–10 11–250 >250 

Voicemail, Behouden, Preventie van 
gegevensverlies 

Beheer van rechten 

Office-desktoptoepassingen 

Prijs (per gebruiker/maand in Amerikaanse dollars) € 10,40 € 12,80 € 19 

   

Basis Uitgebreid Volledig 

 

 

   

Pull Pull Push 

  

   

Basis Uitgebreid Volledig 

Basis Uitgebreid Volledig 

 

 

   

Pull Pull Push 

  

E-mail, chatten, samenwerking, opslag    

Office-implementatie via Klik-en-Klaar 

Active Directory®-integratie 

Telefonische ondersteuning op IT-niveau 

IT-beheerconsole 

 
InfoPath-formulieren, Access-, Excel-,  
Visio-services 


