Cloud services

Office 365
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Office 365
Er en Office 365 Workshop noget for jer?

Hvad er en Office 365 Workshop?

Office 365 byder på en lang række fordele:
• I sparer omkostninger til nye servere og vedligeholdelse.
• I får en fast lav pris pr. bruger pr. måned.
• Mange forskellige licensmuligheder.
• I giver jeres medarbejdere frihed til at arbejde hvor
som helst og på hvilket som helst device.
• I gearer virksomheden til fremtiden.
En Office 365 Workshop afdækker mulighederne for Office
365 i jeres virksomhed. Under forløbet får I svar på relevante
spørgsmål om installation og integration af løsningen.

Workshoppens områder

Hvad er Office 365?
På workshoppen præsenteres de services, der indgår i Office
365, herunder hvad produkterne kan, og hvordan de bruges i
hverdagen.
Der arbejdes med følgende områder:
• Exchange Online
• Skype for business
• OneDrive for business
• SharePoint Online
• Office pakken

Hvorfor Office 365?

Hvorfor skal man vælge Office 365 frem for at have Exchange
kørende hos sig selv eller hos en IT-outsourcing leverandør. Vi
kommer ind på de fordele i Office 365, som man ikke umiddelbart
lægger mærke til.

We make it simple
Har du spørgsmål, eller ønsker du at booke en Office 365
Workshop, er du velkommen til at kontakte Itadel på 70 10 85 00.
itadel.dk

• Ja, hvis I vil vide mere om Office 365, inden I beslutter jer.
• Ja, hvis I allerede har besluttet jer for Office 365, men
behøver hjælp til at vælge den helt rigtige løsning.
• Ja, hvis I mangler en plan for at flytte jeres
nuværende Exchange løsning til Office 365.

Områderne kunne blandt andet være:
• Antivirus/Antispam
• Office pakken, nyeste version
• Fordele hvis man har bestemte compliance krav
• Plads/mailarkiv
• Hjemmearbejdsplads
• Online møder
• Office 365 planer (Licensiering)

Office 365 tilbydes i forskellige licensmodeller kaldet planer.
Hvad er forskellen på dem, og hvilken plan skal I vælge?

Hvordan kommer man i gang med Office 365?

Vi gennemgår, hvordan man flytter sine mail/data ud i Office 365.
Der findes forskellige løsninger, som har hver deres fordele/ulemper alt efter virksomhedens størrelse og kompleksitet. Vi kommer
også ind på, hvordan brugere og passwords administreres.
• Hybrid Exchange
• PST migrering
• Ekstern migrationspartner

Begrænsninger i Office 365

Vi gennemgår desuden begrænsninger i Office 365, og hvordan
det kan påvirke forretningen i forhold til jeres nuværende setup.
• PST migrering
• Ekstern migrationspartner

