Office 365 – implementácia.
ELKO COMPUTERS Prievidza spol s r.o. komplexne implementoval Office 365 Business Premium v spoločnosti
MAT-obaly.
Riešenie obsahovalo: kompletnú analýzu, migrácie pôvodných poštových účtov do prostredia Office365
(Exchange), inštaláciu a konfiguráciu aplikácii na klientskych staniciach až po zaškolenie používateľov pre
prácu v novom prostredí.
Zákazník tým získal možnosť rýchlej komunikácie a zdieľania údajov medzi pobočkami v Prievidzi, Handlovej,
Žiline a Prešove.
Office 365 Business Premium:
•

Vždy dostupné najnovšie verzie programov balíka Office, postupné pridávanie funkcií

•

Možnosť inštalácie až na 5 zariadení (PC, Apple Macintosh, mobil alebo tablet) pre každú licenciu

•

E-mail s 50 GB poštovou schránkou a vlastnou e-mailovou doménou

•
•

Prílohy do veľkosti až 150 MB
Automatická anti-malware a anti-spamová ochrana poštovej schránky

•

1 TB cloudového ukladacieho priestoru vo OneDrive

Implementáciou zákazník získal výhody:
Outlook
•

Možnosť vytvoriť zdieľanú poštovú schránku pre viacerých používateľov (napr. pre oddelenie servisu,
obchodu)

•

Jednoduché šifrovanie správ, obmedzenie preposielania iba na firemné adresy

•

Posielanie automatických odpovedí (napr. počas dovolenky) bez toho aby musel byť Outlook spustený

•

Obnova mailov do 30 dní aj po ich zmazaní

•

Zdieľanie kontaktov pre celú firmu alebo definovanú skupinu

•

Zdieľanie kalendárov pre osoby, autá, miestnosti...

•

Jednoduché plánovanie stretnutí medzi používateľmi (napr. porada)

•

Plánovanie úlohy, delegovanie úloh na iného používateľa

•

Webová verzia Outlooku dostupná odkiaľkoľvek so všetkými dátami ako v inštalovanej verzii programu

•

Pravidelné zasielanie štatistík o využívaní služby cez MyAnalytics

Teams
•

Komunikácia v reálnom čase (textové správy, súbory, telefonát, video hovor)

Word, Excel, Powerpoint
•

Možnosť súčasnej editácie viacerými používateľmi spolu s komentármi

•

Automatické ukladanie dokumentov počas písania s možnosťou vrátenia sa o niekoľko verzií dozadu

Forms
•

Jednoduché vytvorenie ankety vo forme formulára v rámci firmy aj mimo nej

•

Odpovede dostupné v reálnom čase

Planner
•

Jednoduché organizovanie projektov

•

Vizuálna organizácia práce – prehľad o úlohách v grafe

Čo sú služby Office 365?
Toto sú nástroje, ktoré potrebujete:
Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Microsoft Teams, Yammer a mnohé iné
aplikácie pomôžu naštartovať vašu kreativitu a dosiahnuť to, čo je pre vás dôležité.

Vždy aktuálne
S predplatným na Office 365 získate najnovšie aplikácie balíka Office (počítačové aj online verzie) a aktualizácie
hneď, ako budú k dispozícii.

Vo všetkých vašich zariadeniach
V stolnom počítači, v tablete alebo v telefóne.* Office 365 + vaše zariadenie + internet = produktivita, nech ste
kdekoľvek.
* Áno, toto všetko: Windows devices, Mac, iPad®, iPhone® a Android™.

Skvelé výsledky vašej práce uložené v cloude
OneDrive umožňuje prístup k vašej práci odkiaľkoľvek – vám aj ostatným používateľom, keď s nimi
spolupracujete alebo zdieľate.

V prípade záujmu Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie pri osobnom stretnutí,
spravíme analýzu a odporučíme najlepšie riešenie pre Vás.

