
 

Microsoft Office 365 para  

profissionais e pequenas empresas 
Desfrute do valor e da simplicidade do Microsoft® 

Office 365 para pequenas empresas, um conjunto de 

ferramentas web que lhe permitem ter acesso a 

correio electrónico, documentos, contactos e 

calendários a partir de praticamente qualquer lugar e 

qualquer dispositivo. O serviço inclui as versões online 

das melhores ferramentas de comunicação e 

colaboração da Microsoft, a um preço acessível para as 

pequenas empresas.  

Porquê Office 365?  

Trabalho a partir de praticamente qualquer  lugar 

Seja produtivo fora do escritório. 

 Aceda aos serviços através das aplicações do 

Office em PC ou Mac. 

 Veja e edite documentos com as  Office Web Apps 

na maioria dos browsers (Internet Explorer, Firefox, 

Safari).  

 Obtenha acesso a correio electrónico através da 

maioria dos browsers com Outlook Web App. 

 Obtenha acesso a e-mail, contactos, calendário 

sites de SharePoint® a partir de dispositivos 

móveis incluindo Windows® Phone, Nokia, 

Android, iPhone e BlackBerry. 

 

 
   Aplicações  web compatíveis entre browsers 

 

Melhor colaboração 

Colabore de forma mais inteligente e ágil. 

 Conferencie com colegas, parceiros e clientes, 

utilizando áudio, vídeo ou a web, com a 

possibilidade de partilhar ambientes de trabalho. 

 Crie sites para armazenar e partilhar documentos 

de Office com colegas, parceiros e clientes. 

 Calendário partilhado com colegas, parceiros e 

clientes. 

 Partilhe informações importantes da empresa, 

incluindo bases de dados de Access. 

 Edite documentos em simultâneo com os seus 

colegas. 

 

 
 Apresentação de conferência web com áudio e vídeo de parte a 

parte. 

Trabalho com ferramentas conhecidas 

Utilize as ferramentas do Office que já conhece. 

 Funciona com os programas que conhece e utiliza 

frequentemente: Microsoft Outlook®, Word, 

Excel® e PowerPoint® entre outras. 

 O Outlook com tecnologia Exchange Online 

proporciona ferramentas eficazes de gestão de e-

mail, calendário e contactos. 

 Dispõe de um interface com um leque de opções 

familiar em todo o conjunto de aplicações de 

Office, incluindo as Web Apps. 

 

 

 

Aspecto profissional 
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 Crie facilmente um website público com aspecto 

profissional. 

 Comunique através de correio electrónico com um 

domínio próprio. 

 Interaja com os clientes utilizando ferramentas de 

comunicação e colaboração profissionais. 

 Envie aos clientes documentos com aspecto 

profissional. 

 

 
 Ferramentas de desenho fáceis de utilizar baseadas na Web  

 

Descrição geral dos serviços  
Office Web Apps 

Aceda facilmente a documentos, consulte-os e edite-

os directamente a partir do browser. 

 Veja e realize pequenas edições em documentos 

de Word, Excel, PowerPoint e OneNote®. 

 Edite simultaneamente documentos de Excel e 

OneNote com outros utilizadores, em tempo real. 

 

 

Sites de grupo e websites públicos 

Administre e partilhe documentos importantes para 

 manter as equipas sincronizadas com o SharePoint 

Online. 

 Colabore mais facilmente, proporcionando aos 

parceiros acesso à informação empresarial de que 

necessitam. 

 Mantenha um website público com aspecto 

profissional, através de ferramentas fáceis de 

utilizar. 

Mensagens Instantâneas e conferências web 

Procure colegas e clientes, e contacte-os a partir de 

praticamente qualquer lugar com o Microsoft Lync™ 

Online. 

 Obtenha informação completa de presença, 

mensagens instantâneas, chamadas áudio, vídeo e 

conferências web. 

 Faça chamadas de voz e vídeo, realize reuniões 

online sofisticadas com áudio, vídeo e 

conferências web. 

Acesso a partir de praticamente qualquer lugar 

Sincronize o e-mail, calendário e os contactos entre 

equipamentos, telefones e browsers com o Exchange 

Online. 

 Gestão fácil de e-mail, calendário e contactos a 

partir de praticamente qualquer lugar. 

 Protecção superior antivírus e contra correio 

electrónico indesejado. 
 

Preços e licenças 

Preço X € por utilizador, por mês.   

Número de 

utilizadores 

Organizações que tenham entre 1 e 25 utilizadores 

(máximo de 50). 

Licenças Apenas disponível com licenças de subscrição por 

utilizador. Não disponível em licenciamento por 

volume da Microsoft. 

Períodos de 

subscriba 

Disponível por períodos mensais e renovações 

automáticas mensais. Pode cancelar-se a qualquer 

momento sem penalização por cancelamento 

antecipado. 

 
Subscreva hoje mesmo o Office 365 em  

www.office365.com. 

http://www.office365.com/

