PRODUCTLEAFLET

Office365
“Overal kunnen werken, op ieder device.”

Of u nu op kantoor werkt of onderweg bent, met de toepassingen van Office 365 kunt
u vanaf uw pc/Mac, iOS-, Android™- of Windows-apparaat werken, en informatie met
anderen delen, waar u ook bent. Office 365 Business biedt uw bedrijf hulpmiddelen om
teamwerk te vereenvoudigen. Zo kunt u bijvoorbeeld videogesprekken met meerdere
partijen voeren, agenda’s delen of teamchats starten. Door de ruime opslagcapaciteit kunt u
daarnaast meer dan genoeg bestanden online opslaan en met mensen binnen én buiten uw
bedrijf delen.
Overstappen naar de Cloud brengt nogal wat vragen met
zich mee op het gebied van gegevens beveiliging. Office
365 helpt deze te beschermen, zowel tijdens verzending
als wanneer ze niet worden gebruikt. Door onder andere
goedkeuringsniveaus en tijdsgebonden autorisatie worden

gegevens op verschillende lagen beschermd. U houdt
daarbij de controle over uw data en helpt te voorkomen
dat gevoelige informatie in verkeerde handen terecht
komt.

Office toepassingen
 Beter samenwerken
Met office365 beschikt u over flexibele en
vertrouwde hulprogramma’s voor samenwerking
tussen teams, apparaten en platforms.

 Werken vanaf elke locatie
Online of offline. Vanaf een computer, tablet of
telefoon. Met office365 kunt u altijd en overal
werken.

 Werk in vertrouwen
Office365 beschikt over een ingebouwde
beveiliging. De streng beveiligde service zorgt
ervoor dat uw gegevens altijd beschermd zijn.

 Eenvoudige installatie en beheer
Het beheercentrum van Office365 is vanaf elke
locatie toegankelijk. U kunt daarbij stapsgewijs
gebruikers instellen en snel services gebruiken.
Het beheercentrum

Met Office 365 voor bedrijven beschikt u over de
vertrouwde toepassingen en hebt u overal toegang tot uw
bestanden. De nieuwste versies van Office programma’s
als Word, Excel en PowerPoint zijn gemakkelijk op uw
apparaten te downloaden en worden achter de schermen
up-to-date gehouden. Hierdoor besteedt u minder tijd aan
installeren, bijwerken of synchroniseren.

Email en agenda
Doormiddel van Office 365 worden e-mailberichten,
agenda’s en contactgegevens op al uw devices
gesynchroniseerd. Hierdoor is de inhoud altijd up-todate, op welk apparaat dan ook. Maak e-mailberichten
persoonlijk door ze zelf een opmaak te geven of gebruik
een eigen domeinnaam voor accounts. De ingebouwde
beveiliging beschermd u tegen e-mailbedreigingen van
buitenaf.
Met de gedeelde agenda’s kunt u daarnaast op ieder
gewenst moment zien wanneer iemand beschikbaar
is. Het plannen van een afspraak wordt hierdoor nog
gemakkelijker.
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Online vergaderingen
Het missen van een vergadering is met Office 365
voor bedrijven niet meer nodig. U kunt eenvoudig
online verbinding maken met een apparaat naar wens
en vergaderen waar u ook bent. Doormiddel van HDvideo vergaderen kunt u met maximaal 250 personen
overleggen, waarbij u realtime notities kunt maken. Op
deze manier kunt u doeltreffend zaken doen.

Bestanden delen
Met Office 365 kunt u bestanden op verschillende
apparaten openen en documenten tegelijkertijd, door
meerdere personen, laten bewerken. Doordat bestanden
online opgeslagen en gesynchroniseerd worden kunt
u deze makkelijk organiseren en delen. Hierdoor heeft
iedereen toegang tot de nieuwste versie. Bestanden zijn te
delen met personen binnen én buiten het bedrijf. Via het
beheerplatform bepaalt u daarbij zelf wie toegang heeft en
wie niet. Is een van uw apparaten verloren of gestolen?
Doordat gegevens op afstand te wissen zijn hoeft u niet
in paniek te raken en kunt u ongeoorloofd toegang tot
bedrijfsgevoelige gegevens voorkomen.

“Maak, bewerk en deel vanaf
uw pc, Mac, iOS-, Android- of
Windows apparaat. Of u nu
op kantoor werkt of onderweg
bent.”

Werk- en videobeheer
Het organiseren van teamwerk gaat eenvoudig via de
Microsoft Planner van Office 365 voor bedrijven. Hiermee
kunt u productief en eenvoudig plannen maken, chatten,
taken organiseren en toewijzen. Doormiddel van Office
365 Video kunt u daarnaast videoberichten voor het hele
bedrijf uploaden, delen en afspelen. Samenwerken gaat
moeiteloos en u hoeft nooit meer iets te missen.

Vragen?
Mail ons: info@ecaretcs.nl
of bel ons: +31 (0)88 488 0080
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