
OFFICE 365 BUSINESS

Office 365 is gemaakt voor uw bedrijf, nu met de volledig nieuwe Office 2019. Zo kunt u overal en altijd meer 
gedaan krijgen.
 
Vertrouwd maar nog beter
Office 365 werkt zichzelf automatisch bij. U hebt dus altijd de nieuwste functies van Word, Excel, PowerPoint, en meer.
 
Overal werken
Of u nu online of offline werkt en vanaf uw computer, tablet of telefoon, Office 365 staat voor u klaar.
 
Meer waar voor uw geld
Dankzij de lage opstartkosten en de mogelijkheid om naar behoefte gebruikers en services toe te voegen, biedt Office 365 
het rendement dat u nodig hebt om te slagen.
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Maximum aantal 
gebruikers 300 300 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Volledige, 
geïnstalleerde Office-
programma’s Word, 
Excel, PowerPoint, 
Outlook, Publisher en 
OneNote op maximaal 5 
pc's of Macs

 

   

 

(plus Access) (plus Access)



Office op tablets en 
telefoons voor de 
volledige, geïnstalleerde 
Office-ervaring op 
maximaal 5 tablets en 5 
telefoons per gebruiker

   

Onlineversies van 
Office, inclusief Word, 
Excel en PowerPoint

Bestanden opslaan en 
delen met 1 TB opslag 
per gebruiker

Zakelijke e-mail, 
agenda en 
contactpersonen met 
een postvak van 50 GB 
per gebruiker

   

Onbeperkte 
onlinevergaderingen, 
chatberichten en 
videovergaderingen in 
HD. Inclusief Skype voor 
Bedrijven-app

   

Intranetsite voor uw 
teams met aanpasbare 
beveiligingsinstellingen    

Sociaal bedrijfsnetwerk
om medewerkers de 
mogelijkheid te bieden 
tussen afdelingen en 
locaties samen te werken

   



Professionele 
hulpprogramma’s voor 
storytelling om 
interactieve rapporten, 
presentaties en meer te 
maken

Aangepast zoeken en 
ontdekken in Office 365 
met Office Graph    

Zakelijke videoportal
voor het uploaden en 
delen van video’s binnen 
het bedrijf

       

Bedrijfsbeheer van 
apps met groepsbeleid, 
telemetrie en activering 
van gedeelde computers

       

Selfservice Business 
Intelligence voor het 
ontdekken, analyseren en 
visualiseren van 
gegevens in Excel

       

Compliance en 
gegevensbeveiliging, 
waaronder juridische 
bewaring, Rights 
Management en 
preventie van 
gegevensverlies voor e-
mail en bestanden

         

Hulpprogramma’s in het 
eDiscovery Center ter 
ondersteuning van 
compliance

         

 




