CloudOffice
powered by Office 365

Telenet CloudOffice
CloudOffice powered by Office 365 is een cloudgebaseerde service die
de vertrouwde desktoptoepassingen van Microsoft Office combineert
met cloudgebaseerde bedrijfse-mail, gedeelde kalenders, instant
messaging, videoconferenties en het delen van bestanden. Het werd
ontworpen om te werken met de Office die u al kent, zodat u sneller
kunt werken. Met de nieuwe functies en mogelijkheden in CloudOffice
hebben uw werknemers nagenoeg overal toegang tot hun informatie,
kunnen ze van op afstand samenwerken, hebben ze een professionele
uitstraling in vergaderingen en via documenten, en zien ze in dat ze over
veilige en betrouwbare software beschikken om hun taak doeltreffend
uit te voeren.

Uw voordelen
Overal toegang

Toegenomen productiviteit

Bespaar kosten

Zorgeloze IT

Eenvoudige toegang tot documenten die u kunt bewerken en bekijken met
Office Online & Mobile Apps.
Gebruik de nieuwste, volledige Office versies op uw pc, Mac, tablet en smartphone.
1 TB persoonlijke cloudopslag waartoe u overal toegang hebt en die met uw pc
synchroniseert voor offline-toegang.
Deel uw kalender en uw aanwezigheidsstatus, haal van bijna overal contactpersonen op.
Deel documenten van SharePoint sites, een centraal platform met up-to-date gegevens.
Organiseer efficiënte online meetings door uw Bureaublad of een programma te
delen en notities te nemen in real time.
Verminder reiskosten door HD videoconferenties met meerdere partijen.
Bespaar op de investering in eigen servers en de onderhoudskosten die hiermee
gepaard gaan.
Flexibel licenties downgraden en Pay-As-You-Go, geen contractduur voor
je abonnement.
De beste anti-malware bescherming en anti-spam filtering.
Bovendien zijn uw bestanden veilig dankzij automatische back-ups.
Een gegarandeerde uptime van 99,9% in onze Service Level Agreement (SLA).

CloudOffice
powered by Office 365

CloudOffice powered by Office 365 is uiterst flexibel en kan volgens uw specifieke vereisten worden gebouwd. Hieronder
beschrijven we de kenmerken van ons Business Essentials en Business Premium aanbod, ontworpen voor bedrijven met
maximaal 300 gebruikers.
We bieden ook graag oplossingen op maat die beter zijn aangepast aan ondernemingen en grote volumes. Deze kunnen
diensten bevatten zoals onbeperkt archiveren, Enterprice Voice en vele andere functies.

Business Essentials

Business Premium

Microsoft Office Online: maak en bewerk Word, PowerPoint,
Excel en OneNote bestanden online.
Microsoft Office desktop: nieuwste, volledige Office versie op
maximum 5 PC’s of Mac computers

–

Microsoft Office Mobile Apps: Word, Excel, PowerPoint en OneNote

–

Microsoft Exchange Online met een 50 GB postvak per gebruiker:
zakelijke e-mail, gedeelde kalenders en de mogelijkheid om
uw eigen domeinnaam te gebruiken.
Spam & malware bescherming: altijd up-to-date bescherming
tegen virussen en spam.
Microsoft Lync Online: Instant Messaging (IM) met meerdere
deelnemers, HD-videoconferenties en PC naar PC bellen en scherm delen.
SharePoint Online: Cloud dienst waarmee u websites bouwt waar
informatie voor collega’s, partners, en klanten samenkomt.
Intranetsite voor uw teams: werkruimten met in te stellen beveiligings
instellingen voor individuele teams in de organisatie.
Teampostvakken: bewaar en deel uw e-mail en documenten in projectspecifieke mappen waardoor teams gemakkelijker kunnen samenwerken.
OneDrive for Business: 1 TB online & offline persoonlijke opslagruimte.
CloudOffice Business Essentials en Business Premium kunnen met alle andere CloudOffice plannen gecombineerd worden.

Waarom CloudOffice van Telenet kiezen?
Abonnementsmodel en facturatie op basis van flexibel gebruik.
- Beschikbaar op maandelijkse basis.
- U kunt op elk ogenblik annuleren zonder kosten voor vervroegde beëindiging.
Via het ‘self-service’ portaal kunt u werknemers toevoegen, machtigingen wijzigen.
Lokale ondersteuning in het Nederlands, Frans en Engels door uiterst ervaren medewerkers.
Telenet biedt CloudOffice en uw zakelijke internetverbinding en is uw enige aanspreekpunt voor al uw ICT services.
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