
Microsoft Office 365

Hvad er inkluderet i Office 365?

     Beskyttelse mod spam, malware og phishing

     Del dokumenter med kollegaer via SharePoint

     Spar omkostninger på udgifter til software, service og  
     vedligeholdelse, da opdateringer af Office-pakken sker  
     automatisk    

     Arbejd uanset hvor du vil med online adgang i skyen via  
     Smartphone, Tablet og PC

     Anvend Office 365 på op til 5 enheder pr. bruger  

     1TB personlig lagring og deling i OneDrive 

     99,9 % oppetid  

Fordelene ved Office 365 

Office 365 giver dig en række fordele der optimerer og  
effektiviserer dine medarbejders arbejdsgang. 
Opret en fælles Outlook-postkasse til den enkelte arbejds-
gruppe, opsæt online videomøder med skærm og del  
dokumenter via SharePoint. 

Office 365 er en Microsoft Cloud-tjeneste, 
der dækker over flere løsninger, hvoraf 

de fleste kan hentes ned og installeres på 
din enhed. Du kan arbejde på kontoret 

eller på farten, og har altid adgang til den 
seneste opdateret Office-pakke. 



Sådan kommer du i gang med Office 365

Vælg en  
analyseform

Ingen analyse
Du kender allerede til 
de forskellige 
Office 365-pakker, 
og ved hvilken der 
passer bedst til din 
virksomhed.

Foranalyse
Lad vores eksperter 
finde den helt rigtige 
løsning til din virksom-
hed, efter dine ønsker 
og behov.
Pris: Kr. 5.000,-  
Evt. kørsel afregnes  
kr. 650,- pr. besøg.  

1.
Du kan vælge mellem flere funktionelle Office 365-pakker eller lave din 
egen kombination, som passer til den enkelte medarbejders og 
virksomhedens behov.

Se indhold og priser på udvalgte Office 365-pakker på side 3. 

2.
Vælg de
ønskede 
produkter

3.
Vælg en type 
installation

Ingen installation
Du vælger selv, at 
håndtere installationen 
af Office 365 på egen 
hånd.    

Installation
Lad os klare installation, 
opsætning samt 
konverteringen. 
Pris: Kr. 1.500,-  
Evt. kørsel afregnes  
kr. 650,- pr. besøg.   

Vælg en type  
support

Ingen support
Hvis du ikke ønsker 
en supportaftale, 
betales pr. påbegyndt 
1/2 time, efter  
normal timetakst. 

Supportaftale
Dansk support af den
kontaktperson, som du 
kender hos Inventio.IT.
Pris pr. bruger: 
Kr. 139,-     pr. mdr.  

4.
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Office 365  
Enterprise 

E3

Office 365
ProPlus

Office 365  
Business 
Premium

Office 365  
Business 

Essentials

Komplette, installerede Office-programmer 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote1, Publicher1,  
Skype for Business)                  

Office 365-pakker

 

Office på Tablets og Smartphone 
(Op til 5 forskelige enheder pr. bruger)

Online-version af Office
(Inkl. Word, Excel og PowerPoint)

Business Intelligence (Power BI) 
(Analysér og visualiser data i Excel)

1 Kun Windows PC-Klientprogrammer og/eller funktioner. Kan ikke bruges på tværs af enheder. 
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   Priserne gælder fra 16. juni 2017

(Inkl. Access1 og Lync)

Pris pr. bruger pr. mdr.                                     Kr. 31,50               Kr. 78,70          Kr. 95,60          Kr. 146,50

Professionel e-mail, kalender og kontakter
(Indbakke på 50 GB pr. bruger)

Virksomheds intranetwebsted 
(Samarbejd på tværs af afdelinger og placeringer)

Ubegrænsede onlinemøder 
(chat og lyd, HD-video og webmøder) 

Professionel mail, kalender og kontakter 
(Hver bruger får 50 GB postkasselager og send e-mails på op til 150 MB)

Exchange Online Plan 1

Webbaseret adgang 

Outlook-app til Smartphone og Tablet 

Office 365-grupper
(Gør samarbejde enklere med Office 365-grupper, som gør det muligt for teams at organisere sig selv)

Kalenderdeling 
(Til planlægning af møder og adgang til samarbejdsfunktioner)

Pris pr. bruger          
Kr. 25, 20,-   pr. mdr.

Udvidet professionel mail-pakke

mest populære

Ubegrænset  GB

(Inkl. Access1 og Lync)

mest populæremail-pakke

Få mere information om pakkerne på vores hjemmeside www.inventio.it  
eller kontakt Inventio.IT på tlf. 70 26 98 99 eller salg@inventio.it


