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Office 365 pro velké organizace
Office 365
ProPlus
Nainstalované plné verze aplikací Office: Word, Excel, PowerPoint,
Outlook, Publisher a OneNote až na 5 počítačů PC nebo Mac na
uživatele.
Office na tabletech a telefonech pro plně nainstalované prostředí Office
až na 5 tabletech a 5 telefonech na uživatele.
Online verze Office včetně Wordu, Excelu a PowerPointu.

555 501 810

Ukládání a sdílení souborů s 1 TB úložiště na každého uživatele.
info@innovativebusiness.cz
www.innovativebusiness.cz
fb.com/innovativebusiness

E-mail, kalendář a kontakty podnikové úrovně s 50 GB složkou doručené
pošty na uživatele.
Neomezené online schůzky, zasílání rychlých zpráv, zvuk, HD video a
webové konference
Intranetový web pro vaše týmy s přizpůsobitelným nastavením
zabezpečení
Podniková sociální síť pro spolupráci zaměstnanců z různých oddělení a
lokalit
Profesionální digitální nástroje určené k vyprávění příběhů, které
umožňují vytvářet interaktivní sestavy, prezentace a další materiály
Nástroje pro řízení práce propojující týmy, úkoly, soubory a konverzace
Pracovní prostor Microsoft Teams pro chat s okamžitým přístupem ke
konverzacím, obsahu, lidem a nástrojům
Individuální hledání a zjišťování v Office 365 pomocí Office Graphu
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Podnikový videoportál pro nahrávání a sdílení podnikových videí ve firmě
Vysílání schůzky na internetu až pro 10 000 lidí, kteří ji můžou sledovat v
prohlížeči na téměř jakémkoliv zařízení
Podniková správa aplikací se zásadami skupiny, telemetrií a sdílenou
aktivací počítačů
Samoobslužné funkce Business Intelligence pro zjišťování, analýzu a
vizualizaci dat v Excelu
Řešení pro dodržování předpisů, které podporuje archivaci, auditování a
eDiscovery, poštovní schránky a vyhledávání na interním webu a funkce
pro povinné uchovávání dokumentů (podle typu předplatného)

www.innovativebusiness.cz

Ochrana informací včetně správy přístupových práv a ochrany před
únikem informací pro e-maily

fb.com/innovativebusiness

Služba Advanced eDiscovery včetně prediktivního kódování a funkcí pro
analýzu textu
Pokročilé zabezpečení vašich dat, které pomáhá při ochraně proti
neznámému malwaru a virům a poskytuje lepší ochranu před útoky
nultého dne k zajištění zabezpečení vašeho systému zasílání zpráv
Analytické nástroje pro osobní i organizační přehledy s Power BI Pro a
Microsoft MyAnalytics
Konference ve veřejné telefonní síti, díky nimž se můžou pozvaní
uživatelé připojit ke schůzkám přes Skype pro firmy pomocí pevné linky
nebo mobilního telefonu
Cloudová pobočková ústředna pro cloudovou správu hovorů za účelem
volání, přijímání a přepojování hovorů napříč širokou škálou různých
zařízení
Maximální počet uživatelů

strana 2

