
Достъп навсякъде
Останете свързани в движение
●  Използвайте Office 365 с всички ваши устройства –  

на компютър, таблет или смартфон
●  Синхронизирайте файловете на вашите устройства със 

OneDrive за офлайн достъп, автоматично синхронизира-
не и резервни копия

●  Вземете 1 ТБ място за съхранение в облака в OneDrive на 
потребител

Лесно и сигурно
Опростете ИТ управлението
●  Опростете управлението с един-единствен уеб-базиран 

администраторски център
●  Инсталирайте Office на компютри бързо чрез стрийминг 

направо от Office 365
●  Бъдете защитени от зловреден софтуер, спам и фишинг
●  Гарантирайте сигурността на файловете си с автоматични 

резервни копия
●  Финансова гаранция за 99,9% непрекъсната работа

Съвместна работа
Улеснете комуникацията в екипа
●  Провеждайте ефективни онлайн срещи с многостранна 

HD видеоконферентна връзка, споделяне на екрана и 
водене на бележки в реално време

●  Създайте поща към даден сайт, за да имате достъп до екип-
ни комуникации и документи направо от Microsoft Outlook

●  Споделяйте документи чрез OneDrive или Microsoft 
SharePoint Online

Най-добра стойност
Оптимизирайте инвестицията си
●  Винаги получавате най-новите технологии на предвиди-

ма месечна цена
●  Опростено лицензиране на база на потребител, за до 5 

устройства на потребител
●  Без първоначални лицензионни разходи
●  Лесно добавяйте и изтривайте потребители
●  Създадавайте и поддържайте атрактивен уебсайт, без 

нуждата от специфични познания в областта

„Office 365 наистина ти 
позволява да отидеш навсякъде 
и да имаш мобилен офис.“

- Marvin Correa, Senior manager,  
Enterprise Engineering, Sephora

Защо да използвате Office в Облака? Повечето 
компании си задават този въпрос! В крайна сметка, трябва 
да обмислят всичко внимателно - колко в действителност 
ще струва, ще позволи ли на служителите да работят както 
и където пожелаят, но все пак мениджмънтът да продължи 
да има контрол? Наистина ли данните ще бъдат защитени? 
Ние Ви разбираме и имаме отговор на всичко това.

Office 365 ви дава пълна свобода да вършите 
работата си от всяко място, на всяко устройство, при 
това в облака! Office 365 съчетава познатите настолни 
приложения на Microsoft Office с имейл от бизнес клас, 
споделени календари и файлове, незабавни съобщения и 
видеоконферентни връзки. С Office 365 получавате набор 
от сигурни инструменти от корпоративен клас на точна 
месечна цена, без инвестиции в инфраструктура.

1 година = 365 възможности!



Позната работа с Office

●  Достъп от всяко устройство до водещите в света прило-
жения за производителност

●  Винаги получавате най-новата версия на десктоп прило-
жения на Office (напр. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook, Publisher, Access) с абонаментен лиценз

●  Стриймвате всяко Office приложение на компютър, когато 
пътувате

●  Получавате инсталираната среда за работа на Office на 
PC или Mac, таблет, телефон (включително устройства с 
Windows, Apple® и Android™)

Онлайн срещи

●  Организирате и участвате във видео срещи, конферентни 
връзки и чат разговори с до 250 потребителя (колеги, 
клиенти и партньори)

●  Незабавни съобщения, аудио и HD видео, споделяне на 
десктопа и бележки – с хора в и извън вашата организа-
ция

●  Връзка с контакти от Skype чрез обаждания, незабавни и 
гласови съобщения

Имейл от бизнес клас

●  Достъп до вашите имейли, споделени календари и кон-
такти от компютър, смартфон, таблет и браузър

●  Хостван имейл от бизнес клас и споделен календар

●  Цялостна защита срещу спам и зловреден софтуер

●  Създаване и управление на мобилен достъп и политики

Споделяне на документи

●  Достъп навсякъде

●  Споделете изгледа от своя десктоп, календар, задачи, 
документи и други, както с хора в организацията, така и с 
външни потребители

●  Използвайте екипни сайтове за споделяне на документи 
в и извън организацията

●  Съхранявайте в облака и синхронизирайте с вашите 
устройства за офлайн и онлайн достъп с OneDrive

●  Редактирайте документи с други хора по едно и също време

За повече информация относно Office 365, 
посетете нашия сайт www.isystems.bg или се 
свържете с нас на тел. +359 2 817 33 66  
или пишете имейл на info@isystems.bg


