Produkt:

HedData
Office 365
Business
Essential

HedData
Office 365
Business

HedData
Office 365
Business
Premium

Max. antal användare:

300 användare

300 användare

300 användare

Office-program:
Prenumerera på Office för
upp till 5 PC/Mac per
användare.
Office för surfplattor:
Office på Windowssurfplattor och iPad®
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2

2

2

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Lagra och dela filer
med 1 TB
lagringsutrymme/användare

⚫

⚫

⚫

Affärsklass-e-post 3,
kalender och kontakter med
50 GB inkorg

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Office för smartphones:
visa och redigera Officedokument i farten2

Office Online:
Word, Excel, PowerPoint med
mer

Obegränsade onlinemöten
och HD-videokonferenser
Sociala nätverk:
hjälp anställda att samarbeta
mellan avdelningar och på
olika platser

HedData AB
Brunnsbergsvägen 12
796 90 Älvdalen

Från 44 kr i mån

Från 90 kr i mån

Från 109 kr i mån

årsabonnemang

årsabonnemang

årsabonnemang
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Fax: +46-251-20304
Gsm: +46-70-3008061

Bankgiro: 5060-4768
Orgnummer: 556665-5535
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Hemsida: www.heddata.se
Innehar F-Skattebevis

Tilläggstjänster från HedData till office 365:
Inventering behovsanalys 720 kr/h
Konfigurering av DNS hos din dns leverantör 720 kr/h
Installation uppsättning uppdatering mail, office, skydrive och sharepoint 720 kr/h
Support 720 kr/h
Eller köp serviceavtal till er Office 365 lösning allt ovan ingår 100 kr i månaden per
användare minsta avtalstid 12 månader

I alla abonnemangen ovan ingår:
▪

Garanterat att fungera 99,9 % av tiden, ekonomiskt garanterat tjänstenivåavtal

▪

IT-support på webben och via telefon dygnet runt för akuta ärenden från microsoft

▪

Active Directory-integrering för enkel hantering av användarnas autentiseringsuppgifter
och behörighet

▪

Datasäkerhet i världsklass

▪

1

Endast Windows PC-klientprogram och/eller -funktioner. Kan inte användas på andra typer av enheter.

2

Öppna, redigera och visa Word-, Excel- och PowerPoint-dokument på iPhone®, Android-telefoner och Windows
Phone. Appar som OneNote, OWA, Lync Mobile och SharePoint Newsfeed kan användas på de flesta typer av
enheter. Dessa mobilappar kräver inte prenumeration, men det kan däremot finnas andra krav. Läs mer.
3

▪

Användare kan ansluta följande versioner av Outlook till sin e-post i affärsklass, så att de kan använda det
klientprogram de redan känner till: den senaste versionen av Outlook, Outlook 2010, Outlook 2007 (med något
begränsad funktionalitet), Outlook 2011 för Mac och Outlook 2008 för Mac.
iPad och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder
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