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O Microsoft® Office 365 simplifica a gestão de TI, 

elevando a fasquia da produtividade empresarial. Com 

funcionalidades de segurança robustas e fiabilidade 

na performance, o Office 365 combina as familiares 

ferramentas de produtividade, colaboração e 

comunicação da Microsoft para suportar os 

colaboradores a partir de praticamente qualquer lugar 

e qualquer dispositivo. Com opções flexíveis de 

adoção pode manter algumas aplicações nas 

instalações, enquanto migra outras para a cloud, ou 

migrar totalmente para a cloud.  

F IABIL IDADE 24/7  

O Office 365 está alojado numa rede global de 

datacenters, protegidos com múltiplas camadas de 

segurança e políticas de privacidade rigorosas. As 

práticas de segurança da Microsoft têm uma 

abordagem  multidimensional e baseada em risco, 

que define os requisitos de segurança e implementa 

os respectivos controlos. 

SEGURANÇA DE CLASSE EMPRESARIAL  

Para assegura a fiabilidade dos cloud services, a 

Microsoft armazena automaticamente os dados em 

datacenters geograficamente distribuidos. Para além 

disso, a Microsoft assegura um tempo de 

disponibilidade de 99,9% garantido financeiramente 

através de um Acordo de Nível de Serviço (SLA). 

CLOUD SERVICES SOB CONTROLO  

Com o Office 365,  o departamento de TI mantém o 

controlo das configurações do serviço e acesso dos 

utilizadores, enquanto a Microsoft se encarrega das 

rotinas de administração e servidores, como updates 

de segurança e upgrades de sistema. A sua equipa de 

TI pode segmentar as tarefas de administração através 

de controlos de acesso baseados nos perfis dos 

utilizadores e receber informações acerca da 

disponibilidade do serviço por RSS feeds ou através 

do portal do serviço.  

PRODUTIVIDADE DE ÚLT IMA GERAÇÃO 

Os serviços Office 365 reúnem serviços cloud com as 

ferramentas de produtividade que já utiliza no dia-a-

dia. A experiência familiar do Microsoft Office provém 

do Office Professional Plus, complementada pelo 

Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint® 

Online e o Microsoft Lync™ Online, para que as 

pessoas dentro e fora da organização possam 

contribuir à velocidade do negócio. 

ACESSO DE PRATICAMENTE QUALQUER 

LUGAR  

E-mail, documentos, contactos, e calendários, 

disponíveis num laptop, smartphone ou browser. O  

Office 365 é compatível com a maioria dos principais 

browsers, sistemas operativos  Windows® e 

Macintosh e Windows Phone, Nokia, Android, iPhone 

e Blackberry.
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EXPERIÊNCIA FAMILIAR  

Os utilizadores trabalham com as ferramentas 

Microsoft Outlook® e Office 
2
 que já conhecem e a 

maioria dos planos de serviço incluem Office Web 

Apps, o único conjunto de aplicações cloud 

concebidas para trabalhar com o Office. 

COLABORAÇÃO SIMPLIF I CADA 

E-mail, mensagens instantâneas e reuniões online: os 

seus colaboradores podem colaborar mais do que 

nunca, gerindo projetos, editando documentos em 

conjunto, e comunicando em tempo real. 

 

 

 

 

                                                           
1 Acesso a partir de dispositivos móveis requer WiFi e depende 

da disponibilidade do operador. 
2 Disponível em alguns dos planos Office 365. 

O Poder da Cloud  

para as Organizações 

 

“O uptime é excelente, o serviço de suporte ao cliente é muito bom e a facilidade de administração é 

tal que é feita, não pelo nosso departamento de TI, mas por um dos colaboradores do banco. Para nós 

era essencial que a solução oferecida fosse não apenas fácil de gerir, mas também fácil de usar.”  

Miguel Carvalho, Administrador Executivo, ActivoBank. 

Para mais informações: 

www.microsoft.pt/office365 

www.microsoft.pt/cloud 

http://www.microsoft.pt/cloud

