
Vaša kompletná kancelária v cloude.

Office 365 Small Business 
Premium







Cloudové služby produktivity hosťované spoločnosťou Microsoft

Známe aplikácie balíka Office neustále aktuálne 

Neobmedzený prístup k e-mailom, dokumentom a službám

Podnikové nástroje a zabezpečenie za prijateľnú cenu

Jednoduché nastavenie a správa bez skúseností s IT





Získajte najnovšiu verziu 
známych aplikácií balíka 
Office do všetkých svojich 
zariadení: do osobného 
počítača, počítača Mac, 
tabletu aj smartfónu.



Prihláste sa do balíka 
Office a svoje e-maily 
aj najnovšie dokumenty 
nájdete presne také, aké 
ste ich naposledy videli.

Uložte svoje súbory do 
cloudu na automatické 
zálohovanie 
a synchronizáciu 
v zariadení a získajte 
prístup offline.



Pracujte na 
dokumentoch, 
aj keď nemáte 
pri sebe svoje 
zariadenie.



Profesionálny vzhľad



Usporiadajte a zúčastnite 
sa efektívnych stretnutí 
online s videokonferenciou 
vo vysokom rozlíšení 
za účasti viacerých strán, 
so zdieľaním obsahu 
a možnosťou písať si 
poznámky v reálnom čase.



Použite vlastnú doménu.

Navrhnite, publikujte 
a aktualizujte webovú 
lokalitu svojej spoločnosti. 

Nepotrebujete žiadneho 
webového dizajnéra.



Zdieľajte obsah priamo 

z aplikácií balíka Office

Kliknutím sem môžete zdieľať súbory s ostatnými

Zdieľajte súbory 
jednoducho a bezpečne 
pomocou knižnice 
SkyDrive Pro.

Ktokoľvek môže otvoriť 
a upraviť súbory priamo 
v prehľadávači pomocou 
aplikácií Office Web Apps.



Nastavte si vlastnú doménu 
ako svoj podnikový e-mail.

Pracujte hladko pomocou 
programu Outlook.

Získajte poštové schránky 
s kapacitou 25 GB 
a s ochranou proti malvéru.

Prezerajte si aktualizácie 
osôb zo sociálnych sietí 
ako Facebook a LinkedIn 
v rámci karty kontaktu.



Používajte 
profesionálne 
navrhnuté šablóny 
listov a zostáv 
a získajte dokonalý 
vzhľad bez začatia 
od nuly.

Tu môžete vyhľadať 
ďalšie šablóny online



Bez potreby IT



Nastavte ich rýchlo pomocou 
jednoduchých služieb.

Riaďte používateľov 
a nastavenia zo 
zjednodušeného, 
no výkonného 
webového portálu.

Zabudovaná ochrana 
proti malvéru.

Nepretržité zálohovanie údajov 
na serveroch nezávislých od 
geografickej polohy.

Zmluva o úrovni služieb 
s finančným zaistením 
až do 99,9 %.

Telefonická podpora.



Používajte nový Office 
bez odinštalovania 
predchádzajúcich verzií.

Eliminujte obavy 
súvisiace so zastaranými 
technológiami alebo 
kompatibilitou.









Office 365 
Midsize Business 

Office 365 Small Business 
Premium

Office 365

Enterprise E3
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Office Web Applications

Počet cieľov 1 – 10 11 – 250 > 250

Hlasová schránka, zákonné pozastavenie, 
predchádzanie strate údajov

Správa prístupových práv

Aplikácie balíka Office klasickej pracovnej plochy

Cena (na používateľa/mesiac v USD) 12,50 USD 15 USD 20 USD

  

Základné Rozšírené Kompletné





  

Doručiť na vyžiadanie Doručiť na vyžiadanie Doručiť bez vyžiadania

 

  

Základná Rozšírená Kompletná

Základná Rozšírená Kompletná





  

Doručiť na vyžiadanie Doručiť na vyžiadanie Doručiť bez vyžiadania

 

E-mail, zdieľanie súborov, webová lokalita, 
konferencie   

Spustenie nasadenia balíka Office kliknutím

Integrácia so službou Active Directory®

Telefonická podpora

Konzola správy IT

Formuláre InfoPath, Access, Excel, Visio Services

Office 365 
Small Business 

1 – 10

6 USD



Rozšírené



Základná

Základná







© 2012 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Windows a názvy ostatných produktov sú alebo môžu byť registrované ochranné známky alebo ochranné známky v USA alebo iných krajinách.

Informácie uvedené v tomto dokumente slúžia len na informačné účely a reprezentujú momentálny pohľad spoločnosti Microsoft Corporation, počnúc dňom uvedenia tejto prezentácie.  Keďže spoločnosť Microsoft musí reagovať na meniace sa podmienky na trhu, obsah tohto 

dokumentu sa nesmie interpretovať ako záväzok spoločnosti Microsoft a spoločnosť Microsoft nemôže garantovať presnosť žiadnych informácií poskytnutých po dátume tejto prezentácie.  

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ ANI ZÁKONNÉ, NA INFORMÁCIE UVEDENÉ V TEJTO PREZENTÁCII.





Hosťovaný podnikový e-mail a zdieľaný kalendár

25 GB ukladacieho priestoru na používateľa

Najúčinnejšia ochrana proti nevyžiadanej pošte a malvéru

Jednoduché pridávanie a odstraňovanie používateľov

Ukladanie dokumentov v predvolenom nastavení 
do cloudu

Zdieľanie dokumentov so zákazníkmi/partnermi 
s kontrolovaným prístupom

Tvorba a správa webovej lokality spoločnosti 
bez webového dizajnéra

Synchronizácia súborov online v zariadeniach 
kvôli prístupu offline pomocou knižnice SkyDrive Pro 

Najnovšia verzia aplikácií balíka Office klasickej pracovnej plochy 
licencovaných na základe predplatného

Licencovanie podľa počtu používateľov v 5 PC/počítačoch Mac 
a 5 mobilných zariadeniach

Používanie aplikácií Office Web Apps 
v ľubovoľnom prehľadávači na drobné úpravy

Stiahnutie aplikácie balíka Office do počítača, 
keď nie ste pri počítači 

Informácie o prítomnosti, okamžité správy, 
hlasové služby a videokonferencie vo vysokom rozlíšení

Písanie poznámok v reálnom čase a zdieľanie dokumentov

Uskutočnenie schôdzí so zákazníkmi a partnermi cez Lync

Spojenie sa s kontaktmi programu Skype pomocou informácií 
o prítomnosti, okamžitých správ a hlasových služieb



Získajte rýchly pohľad na 
odporúčané grafy alebo 
kontingenčnú tabuľku na 
základe vzorov v údajoch.

Odporúčanie rôznych grafov 

založených na vybratých 

údajoch



Zdrojový 

dokument PDF

Súbor PDF 

skonvertovaný do 

programu Word

Otvorte súbor PDF 

priamo z programu 

Word



Zapisujte poznámky 

pomocou dotykového 

pera počas prezentácie


