Med Office 365 får du det nyeste Office –
sammen med OneOffice

Vores pakketilbud på Office 365 (på bagsiden) omfatter hele Officepakken plus services i verdensklasse. Alt sammen uden at du behøver
at investere i servere!
Virksomhedsmail: 50 GB postkasser, 99,9 %
oppetid, sikkerhedskopiering, delte kalendere,
beskyttelse mod spam og malware og adgang fra
enhver enhed.

Adgang overalt: Få din mail, tidsplan, dit
indhold og de effektive Microsoft Officefunktioner, du skal bruge for at arbejde fra Office
365-skyen, stort set overalt, på tværs af enheder.

Økonomisk garanteret serviceniveauaftale: Få
ro i sindet med sikkerheden om, at dine tjenester
er tilgængelige med en økonomisk garanteret
serviceniveauaftale, der garanterer 99,9 % oppetid.

Forenklet it-administration: Gør dine
it-bekymringer mindre med en mindre itinfrastruktur. Dit indhold er beskyttet og ligger
sikkert i skyen med fremragende, brugervenlige
administrationsmuligheder, så du bevarer
kontrollen.

Få en aftale med OneOffice med I prisen: Få ro
i sindet med sikkerheden om, at hvis uheldet er
ude kan du altid ringe til OneOffice for hjælp og
vejledning. OneOffice tilbyder Business Premium
med OneOffice Support til en fast månedlig pris.
Kontakt OneOffice nu og kom i gang med det samme.

Teknisk support med OneOffice: Dansk
telefonsupport til installations- og
implementeringsproblemer samt onlinesvar,
vejledninger og hjælp.
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OneOffice - Office 365

Office 365
Business Premium

Office 365
Business Essentials

Kr. 94,40/kr. md

kr. 37,80/md

kr 146,50/md

Bindingsvilkår

Månedligt

Månedligt

Årligt

Brugergrænse

300

300

ingen

Pris (DKK) Prisen på Microsoft produkter kan
variere og er derfor vejledende.

Brugere og
Prissætning

Office 365
Enterprise E3

Brug Office pakken på op til 5
PC’er eller Macs pr. Bruger (Word,
Excel, Outlook mm.)
Office på tablets og telefoner
Online-versioner af Office,
inklusive Word, Excel og
PowerPoint
Fillagring og -deling med 1 TB
lagerplads pr. bruger

Standardtjenester

Professionel mail, kalender og
kontakter med en indbakke på
50 GB
Ubegrænsede onlinemøder, chat
og HD-videomøder.
Intranetwebsted til dine teams

Yammer

Active Directory integration
Tlf. + mail support på it-niveau

50 kr. pr. bruger om måneden
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