A sua empresa mais
móvel e produtiva.

A solução ideal para a sua empresa
Com o Office 365 pode trabalhar em qualquer lugar, a partir de qualquer dispositivo.
Tenha sempre a última versão do Office, usufrua de espaço de armazenamento ilimitado, aceda aos
e-mails, contactos e calendários, partilhe filheiros de forma simples e rápida e realize reuniões online.

Para mais informações visite www.artvision.pt/Office-365
ou contacte-nos pelo telefone 217 107 240

Benefícios do Office 365
Aplicações Office sempre atualizadas

Redução de custos

Os seus colaboradores todos com a mesma
versão de Office, sempre atualizada.

Poupe na aquisição e manutenção de servidores
e pague apenas aquilo que usa.

E-mail Empresarial

Reuniões online em alta definição

E-mail com domínio personalizado e caixa de
correio com 50 GB por utilizador.

Áudio e videoconferências com partilhas de
conteúdos através do Skype para Empresas.

Armazenamento ilimitado

Aplicações móveis para os seus dispositivos

Partilhe documentos de forma simples com
espaço de armazenamento ilimitado e
backups automáticos.

Aceda e edite os seus emails e documentos em
iPhones, iPads, dispositivos Android e Windows.

Vantagens para o seu negócio
O Office 365 e a nuvem mudam os métodos de trabalho e como as empresas o encaram.
Trabalhe a partir de qualquer lugar
Onde quer que estejam os seus colaboradores, online ou offline, podem aceder e utilizar as versões mais atualizadas dos
ficheiros e ferramentas de que necessitam para desempenharem as suas funções, utilizando praticamente qualquer
dispositivo.

Reduza as suas despesas de capital
O Office 365 está disponível como uma simples subscrição mensal. Evite os custos avultados de investimento inicial em
software novo, transformando as despesas de capital de TI em despesas operacionais.

Reduza os custos com hardware e energia
Sem servidores de e-mail, Web sites e armazenamento de documentos, pode reduzir os custos com energia e poupar ao
deixar de comprar novo hardware de servidor.

Dimensione rapidamente a sua empresa
O Office 365 adapta-se às suas necessidades - adicionar um utilizador novo é tão simples quanto comprar uma licença
adicional.

Trabalhe melhor e mais facilmente em conjunto
O Office 365 oferece e-mail de classe empresarial, calendários partilhados, MI, conferências Web e acesso aos
documentos mais atualizados armazenados na nuvem. Pode trabalhar em conjunto em tempo real sem comprometer a
segurança.

Mantenha-se atualizado
A presença na nuvem mantém o Office 365 permanentemente atualizado. Não necessita de correções nem de
atualizações de software. A Microsoft adiciona mensalmente novas capacidades e mais valor.

Licença por utilizador
Simplifique o licenciamento dando a cada utilizador acesso a tecnologia vital para o negócio em 5 PCs/Macs e 5
dispositivos móveis. Poupe dinheiro em comparação com o tradicional licenciamento por dispositivo.

Licencie apenas o que necessita
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O Office 365 inclui diversos planos que se adaptam às necessidades de capacidade e preços mais adequados a cada
utilizador de uma organização.

