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Office 365 verenigt cloudversies van Outlook (Exchange), SharePoint en Skype for Business met de
vertrouwde en meest uitgebreide Office suite. Met Office 365 beschikken uw klanten overal over Officetoepassingen die zijn geoptimaliseerd voor de beste ervaring op verschillende apparaten; van pc's tot
smartphones en tablets. Uw klanten kunnen real-time samenwerken zonder afbreuk te doen aan de
veiligheid.

De pluspunten van Office 365
 Overal toegang: Waar uw medewerkers ook zijn, online of offline, ze kunnen altijd bij en werken met de
meest up-to-date versies van de bestanden en programma’s die ze nodig hebben voor het werk. Vanaf
vrijwel ieder apparaat.

 Beter samenwerken: Office 365 biedt zakelijke e-mail, gedeelde agenda's, chat, online vergaderingen
en toegang tot de meest recente documenten die zijn opgeslagen in de cloud..

 Direct kosten besparen op IT-diensten: Office 365 is beschikbaar als een maandelijks abonnement.
Vermijd hoge startkosten voor nieuwe software en verplaats uw IT-uitgaven naar operationele kosten.
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 De zekerheid van de juiste beveiliging en privacy: Office 365 helpt gegevens te beveiligen en zorgt
ervoor dat het bedrijf van uw klant voldoet aan wet- en regelgeving. Het biedt hulpmiddelen voor het
voorkomen van gegevensverlies, archiveren, e-discovery en legalhold voor het naleven van compliance
en riskmanagement-richtlijnen.

Geschikt voor dít type klanten
Office 365 is uitermate geschikt voor klanten die:
• veel onderweg zijn.
• op veel verschillende apparaten werken.
• niet op dezelfde locatie werken en toch moeten samenwerken.
• op een veiligere en eenvoudigere manier bestanden willen delen.
• op een effectieve manier willen vergaderen.
• door het beheren van complexe infrastructuur geen tijd meer hebben voor belangrijke projecten.
• nog beschikken over een oude e-mailserver.
• nog beschikken over een oude versie van Office.

Mix & match
Combineer Office 365 met Workspace 365 om een complete Webbased werkplek te creëren en met
SimplySo om SharePoint toegankelijk te maken voor iedereen. Nomadesk kan een mooie aanvulling zijn
om op een nog veiligere en gecontroleerde manier bestanden te delen en F-secure zorgt voor extra
beveiliging van de devices van uw klanten.

Meer informatie
Kijk op de volgende pagina's voor een overzicht van

2tCloud@copaco.com

veelgestelde vragen over Office 365. Staat uw vraag hier niet
bij of wilt u persoonlijk advies? Neem dan contact met ons
op.

040 2 306 340
www.copaco.com/2tCloud
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Wat is het verschil tussen Office 365-abonnementen en Office als
eenmalige aanschaf?
Met een Office 365-abonnement worden de Office-toepassingen zoals Word, Excel, PowerPoint en
Outlook volledig geïnstalleerd. U kunt hierbij Office op meerdere apparaten installeren, waaronder pc’s,
Macs, Android-tablets, Android-telefoons, iPad en iPhone. Als u een actief Office 365-abonnement hebt,
heeft u altijd de meest recente versie van de Office-toepassingen. Office als eenmalige aankoop bevat
toepassingen als Word, Excel, PowerPoint en Outlook voor gebruik op één pc of Mac. De toepassingen
worden niet automatisch bijgewerkt. Voor de nieuwste versie moet je Office opnieuw kopen wanneer de
nieuwe versie beschikbaar komt.

Op hoeveel apparaten kan ik Office installeren als ik een zakelijk
abonnement op Office 365 heb?
Zakelijke Office 365 gebruikers kunnen Office op maximaal vijf pc’s of Macs, vijf tablets en vijf
smartphones installeren.

Kan ik overstappen op andere Office 365-abonnementen?
Ja, u kunt bijvoorbeeld een upgrade van een Office 365 Business-abonnement naar een Office 365
Enterprise-abonnement uitvoeren.

Kan ik verschillende Office 365-abonnementen combineren en op elkaar
afstemmen?
Ja, u kunt verschillende Office 365-abonnementen combineren en op elkaar afstemmen. Houd er
rekening mee dat er enkele licentiebeperkingen zijn op abonnementsniveau. De abonnementen voor
Office 365 Business, Business Essentials en Business Premium hebben elk een limiet van 300 gebruikers.
Voor Enterprise-abonnementen geldt een onbeperkt aantal gebruikers. Zo kunt u bijvoorbeeld 300
Business Premium-seats, 300 Business Essentials-seats en 500 Enterprise E3-seats op één tenant kopen.

