
Czym
jest

Office 365?
Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy
dzięki usłudze Office 365.

To aplikacje Office, które znasz i lubisz, 
powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury 
obliczeniowej – wideokonferencje HD, poczta 
e-mail klasy biznes, ułatwione zarządzanie IT, 
platformy społecznościowe w firmie, dostęp 
do dokumentów z dowolnej lokalizacji.

Twoje biuro tam, gdzie Ty.
Nowy Office w chmurze.



Poznaj nowe możliwości pakietu Office

* Dostęp z urządzeń przenośnych wymaga łączności Wi-Fi lub zależy od zasięgu sieci komórkowej.

Praca z dowolnej lokalizacji przy użyciu 
dowolnego urządzenia*
•    Dostęp do wspólnej listy kontaktów firmy  

z możliwością ich wyszukiwania podczas podróży
•    Dostęp do dokumentów pakietu Office  

przechowywanych w środowisku chmury
•    Odczytywanie i edytowanie dokumentów  

w większości przeglądarek sieci Web
•    Dołączanie do spotkania online lub połączenia  

konferencyjnego
•    Dostęp do poczty e-mail i kalendarza

Wideokonferencje i spotkania on-line
•    Szybkie kontaktowanie się ze  

współpracownikami i osobami w innych 
organizacjach

•    Udostępnianie pulpitów, plików i prezentacji  
w trybie on-line

•    Wyświetlanie listy uczestników spotkania  
i ustalanie tożsamości rozmówcy

•    Łączność z praktycznie dowolnej lokalizacji*

Redagowanie i edytowanie wspólnie  
ze współpracownikami
•    Wspólna praca nad dokumentami
•    Udostępnianie wspólnej wersji
•    Przechwytywanie komentarzy i zmian  

w pojedynczym dokumencie
•    Unikanie konfliktów wersji – przesyłanie  

dokumentów pocztą e-mail nie jest konieczne



Nowoczesna poczta e-mail i kalendarz
•    Dostęp z praktycznie dowolnego miejsca  

przy użyciu dowolnego urządzenia
•    50 GB miejsca do przechowywania kalendarzy,  

kontaktów i zadań
•    Dostęp do poczty e-mail, kalendarza, kontaktów  

z większości urządzeń mobilnych
•   Dostęp do wspólnych kalendarzy

Integracja aplikacji Office z usługami  
do komunikacji i współpracy
•    Dokumenty tworzone w pakiecie Office  

i aplikacjach Office Web Apps są w pełni zgodne
•    Praca w trybie on-line i off-line oraz zachowanie  

formatowania i danych dostępnych na komputerze
•    Zapis dokumentów na dysku i synchronizacja  

z chmurą

Pakiet Office Professional Plus
•    Programy Word, Excel, PowerPoint, OneNote,  

Outlook, Publisher, Access
•    Bezpłatne aktualizacje do najnowszych wersji  

programów
•    Pojedynczy użytkownik może zainstalować  

pakiet na pięciu urządzeniach
•    Integracja z usługami: Exchange, SharePoint,  

Lync i Office Web Apps

Office365.pl



Wpływ usługi Office 365 na efektywność 
ekonomiczną firmy

Abonamentowy tryb rozliczania

Brak konieczności 
dodatkowego 
inwestowania 

w środki trwałe

Niższe koszty 
utrzymania firmy



Office365.pl

Dział IT partnerem dla biznesu

Łatwiejszy sposób dotarcia do klientów 
i partnerów biznesowych

Zawsze aktualna i legalna 
wersja oprogramowania



Exchange Server

Obsługa biznesowej poczty e-mail, kalendarza i kontaktów w komputerze, 
telefonie, tablecie i przeglądarce.

• Synchronizacja poczty, kalendarza i kontaktów z urządzeniami mobilnymi
• 50 GB do przechowywania poczty e-mail
• Udostępnianie kalendarza
• Szyfrowanie wiadomości e-mail

SharePoint Online

Usługa pozwala na tworzenie witryn służących do udostępniania 
informacji i dokumentów współpracownikom oraz klientom.

• Wspólna praca nad dokumentami z dowolnego miejsca
• Bezpieczne przechowywanie danych
• Witryny zespołów i projektowe
• Aplikacje biznesowe

Lync Online

Komunikowanie się przy użyciu wiadomości błyskawicznych, połączeń wideo 
i spotkań online.

• Konferencje wideo w jakości HD
• Wiadomości błyskawiczne i informacje o dostępności
• Prezentacja i wspólna edycja dokumentów podczas spotkania on-line
• Udostępnianie ekranu i tablic interaktywnych

Składniki Office 365*

* Zakres usług różni się w zależności od wybranego planu Office 365. Więcej informacji na stronie Office365.pl



Office Professional Plus

Tworzenie, wyświetlanie i edytowanie plików programów Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote i Outlook w trybie on-line przy użyciu przeglądarki 
internetowej.

• Dostęp przez przeglądarkę internetową do aplikacji Word, Excel         
i PowerPoint

• Tworzenie i edytowanie dokumentów w sieci Web
• Spójne formatowanie plików na komputerze stacjonarnym i on-line
• Jednoczesna praca zespołu nad dokumentem on-line

Najszerszy pakiet aplikacji Office, który spełni oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających użytkowników.

• Najszerszy zestaw oprogramowania:  Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, Outlook, Publisher, Access, InfoPath, SharePoint i Lync

• Dostęp do najnowszych wersji programu
• Bezpłatne aktualizacje
• Synchronizacja z SharePoint za pomocą SkyDrive Pro

Microsoft

Office Web Apps

Profesional Plus 
2013

Office365.pl



• Wysoki wskaźnik rentowności inwestycji dzięki abonamentowej 
metodzie rozliczania

• Dokumenty dostępne zawsze i wszędzie za pomocą komputera 
stacjonarnego, laptopa, smartfona czy tabletu

• Niższe koszty wyjazdów służbowych dzięki współpracy on-line

• Efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy dzięki nowoczesnym  
aplikacjom

• Finansowa gwarancja dostępności usługi na poziomie 99,9% 

• Dostęp do pomocy technicznej przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę

Wypróbuj za darmo 
przez 30 dni na 

Office365.pl.
Twoje biuro tam, gdzie Ty.
Nowy Office w chmurze.

Kluczowe zalety usługi Office 365


