
SOLUŢII CLOUD 
prin



Ce soluţii obţii prin CSP ?

Lumea s-a schimbat, iar conceptul de cloud computing intră în atenţia 
tot mai multor companii. 

Tendinţa mondială este de migrare de la aplicaţiile instalate pe 
computere, achiziţia şi operarea propriei infrastructuri IT la închirierea 
acestei infrastructuri şi utilizarea online a aplicaţiilor.

Prin Cloud Solution Provider (CSP), clienţii Austral Trade pot cumpăra 
soluţii Microsoft Cloud pe bază de abonament cu plată lunară sau 
anuală. Asta înseamnă că poţi folosi o soluţie de tip enterprise fără 
să plăteşti de la bun început licenţe costisitoare pentru pachete 
complexe. 

Prin CSP, plăteşti doar pentru ceea ce consumi.

Adaugi noi funcţionalităţi doar când ai nevoie şi renunţi la ele când nu 
le mai foloseşti pentru a adăuga apoi altele, în funcţie de necesităţile 
business-ului tău. Modelul de vânzare CSP este unic prin faptul că 
reuşeşte să creeze avantaje esenţiale pentu toţi clientii nostri.

Prin CSP, clienţii Austral Trade pot cumpăra soluţii Microsoft Cloud 
precum Office 365, Intune, Enterprise Mobility Suite, Microsoft Azure 
şi CRM Online, cu plata prin abonament lunar.

Asta înseamnă că poţi folosi o soluţie de tip enterprise fără să plăteşti 
de la bun început licenţe costisitoare pentru pachete complexe. Prin 
CSP plăteşti doar pentru ceea ce consumi.

Aceste soluţii pot fi împachetate alături de produsele proprii ale 
partenerilor ALEF şi administrate centralizat în cadrul platformei 
online CSP.

Adaugi noi funcţionalităţi doar când ai nevoie de ele. Şi renunţi la ele 
când nu le mai foloseşti. Pentru a adăuga apoi altele, în funcţie de 
necesităţile business-ului tău.

Modelul de vânzare CSP este unic prin faptul că reuşeşte să creeze o 
serie de avantaje esenţiale pentu toţi jucătorii împlicaţi. Punctul nodal 
al acestor beneficii este plata lunară.

Orice companie, indiferent de dimensiune, are acum acces la:
 aplicaţii de gestionare a documentelor, tabelelor, prezentărilor sau 

notiţelor
 soluţii cu platforme de colaborare complexe
 servicii de e-mail, mesagerie instantă de nivel profesional pentru 

companii
 solutii de stocare a datelor
 administrarea centralizată a utilizatorilor şi setărilor contului
 disponibilitate de 99.9% a serviciilor
 securitate de nivel enterprise

SOLUŢII CLOUD 



Ce câştigi folosind CSP?

Servicii Microsoft in CSP:

 Personalitate şi viteză 
 Prin CSP în doar câteva MINUTE vendorul tău îţi poate crea una 

sau mai multe maşini virtuale care îţi ofere rapid resursele de care 
compania are nevoie pentru orice tip de aplicaţii.

 Scalabilitate 
 Nivelul de resurse folosite creşte sau scade automat şi instantaneu, 

în funcţie de consum. La fel şi plata.

 Performanţă oriunde, oricând 
 Poţi folosi aplicaţia sau soluţiile contractate prin CSP oriunde ai fi, 

în orice moment din zi sau noapte.

 Optimizare costuri. Plăteşti strict ce consumă aplicaţiile tale şi 
totul se opreşte când doreşti

 Exchange Online este platforma de e-mail şi calendare de business 
care măreşte productivitatea companiilor, în condiţii de mobilitate 
şi siguranţă deplină. Exchange ajută organizaţiile să gestioneze 
volume mari de comunicaţii pe mai multe dispozitive, în echipă.
Este performant şi accesibil.

 Office 365 este un pachet multifuncţional de soluţii de nivel 
enterprise pentru lucru şi colaborare în echipe de orice dimensiuni.

 Office 365 este o platformă de productivitate găzduită pe serverele 
Microsoft, construită în jurul cunoscutei suite de instrumente 
Office, acum disponibile sub forma unui serviciu online. De la e-mail 
profesional şi calendare până la video-conferinţe şi partajarea de 
documente, Office 365 oferă online toate instrumentele necesare 
unei companii mici sau mari.

 EMS este o suită care asigură securitatea datelor în condiţii de 
mobilitate a angajaţilor, care pot astfel să folosească aplicaţiile şi 
dispozitivele preferate.

 Cu EMS, resursele companiei sunt protejate atât de atacurile 
intenţionate cât şi de greşelile oneste. Suita EMS este pentru 
companiile care permit echipei să fie şi mai productivă cu ajutorul 
dispozitivelor mobile, inclusiv cele personale. EMS face posibilă 
această mobilitate asigurând accesul sigur şi simplu la datele şi 
comunicaţiile firmei.

 Microsoft Azure este o platformă Cloud deschisă şi flexibilă 
care permite dezvoltarea, implementarea şi gestionarea rapidă a 
aplicaţiilor într-o reţea globală de centre de date Microsoft.

 Prin Microsoft Azure le oferi clienţilor acces la o arhitectură 
modulară pe baza căreia aceştia îşi pot construi (pe cont propriu 
sau cu ajutorul tău) soluţii IT în cloud, cu plata în funcţie de volumul 
şi timpul de utilizare a resurselor.









Ce este                                               ?     

Creşti liber de orice povară!

cu Plata Lunara

Office 365 este un serviciu cu abonament bazat pe cloud, care 
reuneşte cele mai bune instrumente pentru modul în care oamenii 
lucrează astăzi. Combinând aplicaţiile cele mai bune din clasa lor, 
precum Excel şi Outlook, cu servicii puternice în cloud, precum 
OneDrive şi Microsoft Teams, Office 365 permite oricui să creeze 
şi să partajeze oriunde, pe orice dispozitiv.

Office 365 este biroul tău în cloud, cu instrumente de productivitate 
găzduite pe serverele Microsoft  la baza cărora stau familiarele 
aplicaţii Office, disponibile acum online, deci permanent aduse la 
zi. Dar Office 365 înseamnă mult mai mult: o platformă de lucru 
la nivel enterprise, accesibilă companiilor de orice dimensiune, 
întâlniri online, documente partajate, e-mail şi calendare de 
business. Toate aflate la o conexiune de internet distanţă, prin 
PC, laptop, tabletă sau telefon mobil.

 Compania ta este mai productivă datorită interacţiunii simplificate 
intre angajaţi, clienţi şi furnizori.

 Le asiguri angajaţilor accesul la resursele de care au nevoie să 
poată lucra în siguranţă de oriunde şi de pe orice dispozitiv.

 Protejezi datele companiei pe toate dispozitivele, datorită 
funcţionalităţilor de securitate, disponibile fără întrerupere.

 Instalarea si managementul dispozitivelor si al serviciilor IT, in mod 
simplificat, dintr-o singură consolă de administrare.

Licenţă per utilizator, pentru flexibilitate naturală. Cu Office 365 
simplifici licenţierea şi îi oferi fiecărui utilizator acces la tehnologia 
esenţială pentru companie pe 5 computere PC/Mac şi pe 5 dispozitive 
mobile. Astfel, faci economii importante, comparativ cu modelul 
tradiţional de licenţiere per dispozitiv.

Indiferent cât de repede creşte afacerea ta, Office 365 creşte simultan 
cu ea. Nici mai repede nici mai încet. Să adaugi un nou utilizator este 
la fel de simplu ca achiziţionarea unei licenţe noi, care este disponibilă 
imediat pentru utilizare.

Licenţă doar pentru ceea ce ai nevoie. Office 365 oferă multe planuri 
pentru a se potrivit cu fiecare nevoie de business, pentru fiecare 
utilizator dintr-o organizaţie.



Licenţă per utilizator, pentru flexibilitate naturală. 

Indiferent cât de repede creste afacerea ta, Office 365 creşte simultan cu ea.

Licenţă doar pentru ce ai nevoie.

Avantajele                                                cu plata lunara:

VEŞTI BUNE CARE ÎŢI VOR FACE CONTABILUL FERICIT

Niciodată nu va mai trebui să cumperi o versiune nouă de office.

Cu Office 365 simplifici licenţierea şi îi oferi fiecărui utilizator acces la 
tehnologia esenţială pentru companie pe 5 computere PC/Mac şi pe 
5 dispozitive mobile. Astfel, faci economii importante, comparativ cu 
modelul tradiţional de licenţiere per dispozitiv.

Nici mai repede, nici mai încet. Să adaugi un nou utilizator este la 
fel de simplu ca achiziţionarea unei licenţe noi, care este disponibilă 
imediat pentru utilizare.

Office 365 oferă multe planuri pentru a se potrivi cu fiecare nevoie de 
business, pentru fiecare utilizator dintr-o organizatie.

 Acces permanent. De oriunde. Pe orice device.

 Mobilitate si securitate fără limite.

 Funcţionare garantată financiar 99.9%.

 Înainte investeai în IT. Acum consumi IT.

Cu Office 365 îţi reduci cheltuielile de capital, pentru că platforma este 
disponibilă sub formă de abonament lunar. Eviţi astfel investiţiile iniţiale 
mari pentru cumpărarea de software nou, în timp ce îţi transformi 
costurile de IT din cheltuieli de capital în cheltuieli operaţionale.

Reduci investiţiile în tehnică IT şi cheltuielile cu energia, pentru că nu 
mai ai nevoie de servere scumpe şi energofage pentru email, website 
şi stocare de documente.

Ai mereu cel mai nou software. Pentru că Office 365 este în cloud 
şi este mereu adus la zi. Nu trebuie să mai faci upgrade-uri sau să 
instalezi patch-uri de securitate. Microsoft adaugă noi capabilităţi în 
fiecare lună.



10 motive să foloseşti Office 365

1. Securitatea

2. Fiabilitatea

3. Conformitatea

4. Compatibilitatea

Oricâte lucruri ai auzi despre un produs sau o soluţie, vei avea nevoie 
de şi mai multe informaţii şi motive pentru a face o alegere inteligentă. 
Una să merite investiţia – partea cu ROI-ul şi amortizarea. Şi să nu 
uităm de experienţa ta de utilizator, care va trebui să-ţi aducă cât mai 
multe satisfacţii.

Am căutat 10 motive pentru care ai folosi Office 365 şi pentru care ar 
fi cool să te lauzi că-l foloseşti. Ba chiar să-l recomanzi şi la prieteni. 
Conform TechRepublic, iată 10 motive să devii un utilizator frecvent 
de Office 365:

Office 365 trăieşte în cloud. Pentru accesarea unui serviciu în cloud, 
securitatea este unul din obstacolele migrării companiilor în cloud. 
Serviciile online Microsoft au fost construite pornind de la securitatea 
utilizatorilor. Aplicaţiile Office 365 sunt accesate prin criptare 128-
bit SSL/TSL, astfel încât orice transmitere care este interceptată de o 
persoană neautorizată nu va putea fi citită.

Exchange Online foloseşte Forefront Online Protection for Exchange 
(FOPE) pentru a proteja mesajele e-mail împotriva malware-ului, filtre 
antispam şi antivirus cu multiple motoare de scanare a viruşilor.

Microsoft monitorizează continuu sistemele pentru activităţile 
suspecte, efectuând audituri regulate de securitate.

După securitate, cea mai frecventă zonă de îngrijorare privind serviciile 
cloud este fiabilitatea. Momentele de downtime (cât sistemul nu 
este disponibil) reprezintă costul productivităţii unui angajat care nu 
lucrează.

Microsoft Online Services oferă o garanţie a SLA-ului (Service Level 
Agreement) de 99.9% uptime. Microsoft deţine multiple data center-
uri, localizate în întreaga lume pentru a găzdui o arhitectură redundantă 
de reţea. Dacă există o întrerupere la un centru, altul poate acţiona ca 
backup. Clienţii găzduiţi de primul data center sunt transferaţi în alt 
centru pentru ca serviciul să fie disponibil în continuare.

Respectarea regulamentelor guvernamentale şi ale industriei este un 
lucru extrem de important în business-ul mondial. Serviciile Microsoft 
Office 365 au fost certificate ca fiind conforme cu standardele ISO 
27001, audituri SAS70 tip I & II şi multe alte standarde de conformitate 
internaţionale.

În economia zilelor noastre, multe companii nu pot să-şi facă upgrade, 
să-şi actualizeze toate sistemele desktop pe care le au la cel mai recent 
sistem de operare. Asta nu reprezintă o problemă pentru utilizarea 
Office 365.

Microsoft Online Services suportă Windows 7 SP 1, Windows 8 şi 8.1 
Vista SP2 . Până şi utilizatorii de Mac pot accesa aplicaţiile Office 365, 
folosind MC OS X 10.8, 10.11.

Portalul web pentru administrare online funcţionează cu Internet 
Explorer 10 sau ulterior si ultimele versiuni Mozilla Firefox , Apple 
Safari.  Aplicaţia Outlook Web poate fi accesată cu oricare dintre 
aceste browsere sau cu Google Chrome sau versiuni mai noi.



5. Versiune Up-to-date

6. Sign-on unic

7. Exchange Online

8. SharePoint Online

Dacă este să am parte de tehnologie, să fie ultimul răcnet zic. Adică 
ultima versiune.

Cu Office 365, companiile şi utilizatorii lor au parte de toate funcţiile 
şi funcţionalităţile celor mai recente versiuni ale produselor Office: 
Word 2016, Excel 2016, Powerpoint 2016, Outlook 2016 etc.

Aşadar eşti la zi şi lucrezi tot timpul cu cea mai recentă versiune a 
aplicaţiilor tale preferate.

Presupunând că foloseşti deja Active Directory în reţeaua companiei, 
poţi configura şi activa sign-on unic, astfel încât în momentul în care 
utilizatorii fac log-in în domeniu, se vor loga automat în Office 365.

Ca administrator de reţea, poţi gestiona acreditările fiecărui utilizator, 
cât şi permisiunile de acces în funcţie de nivelul la care este acesta.

Exchange Online îţi oferă avantajele utilizării ultimei versiuni Exchange 
Server fără să ai costurile şi cheltuielile implementării în cadrul 
companiei (on-premises). Utilizatorii vor avea 50GB spaţiu pentru 
e-mail şi vor putea trimite ataşări de până la 150MB. Îşi vor putea 
sincroniza email-urile, calendarele şi informaţiile de contact, indiferent 
de dispozitivul utilizat. Vor putea să-şi recupereze elemente şterse, 
inclusiv cele din fişierul Deleted Items.

În calitate de administrator, poţi accesa centrul de administrare de 
oriunde pentru a configura adresele de e-mail ale noilor utilizatori, 
pentru a restaura conturi şterse recent, pentru a crea scripturi 
particularizate şi nu numai. Ai incluse protecţia anti-malware şi 
filtrarea anti-spam de primă clasă pentru a proteja e-mailul împotriva 
ameninţărilor mereu prezente în online.

SharePoint Online îţi facilitează colaborarea. Cu spaţiu de stocare 
generos pentru toate fişierele pe care le foloseşti, le poţi stoca 
online şi accesa de oriunde şi cu cine doreşti, controlând întodeauna 
accesul la acestea. Vei putea lucra la documente cu colegii de echipă, 
să partajezi rapoarte cu partenerii de afaceri sau să te conectezi cu 
clienţii. Fişierele tale sunt întotdeauna actualizate, astfel că toată 
lumea are acces la cea mai recentă versiune.

Folosind ultimele versiuni de aplicaţii Microsoft Office şi SharePoint 
Online, doi sau mai mulţi utilizatori pot edita acelaşi document, în 
acelaşi timp. Dacă nu ai instalat Office, poţi utiliza Office Web Apps 
pentru a lucra pe documente, direct în browser-ul de web. Poţi 
transmite o prezentare PowerPoint prin Internet unor persoane care 
nu au PowerPoint instalat.

Încă o chestie cool se întâmplă în momentul în care rămâi fără net. 
Sau eşti în avion. Ai posibilitatea gestionării documentelor offline şi 
continui să lucrezi, urmând ca la restabilirea accesului la internet, să ai 
totul sincronizat automat pe server.



9. Skype for Business

10. Office Web Apps

11. Plus motivul super             
      cool: oricând şi oriunde

Prin Skype for Business, întâlnirile online şi lucrul în echipă devin 
mai simple ca oricând. Este ca şi cum ai lucra în aceeaşi încăpere, de 
aproape oriunde şi oricine poate participa.

Capacităţile video HD te aduc la aceeaşi masă cu până la 250 de 
persoane. Este o modalitate inteligentă de a partaja informaţii din mai 
multe locaţii, pentru a respecta graficul de desfăşurare a proiectului, 
planificarea şi de ce nu, bugetul. Cu partajarea cu un singur clic a 
ecranului şi posibilitatea de a lua notiţe în timp real, toată lumea este 
sincronizată şi ştie ce trebuie să ştie.

În plus, Skype for Business se integrează cu Outlook, astfel încât 
utilizatorii se pot găsi şi comunica direct. Folosind informaţiile din 
calendarul Exchange, poţi stabili o întâlnire online în avans sau imediat, 
cu link personalizat pentru a simplifica asocierea. Iar atunci când vrei 
să te conectezi imediat cu colegi sau persoane din alte organizaţii 
care utilizează Skype, transmiţi întrebări sau informaţii urgent prin 
mesageria instant, mesajele fiind criptate.

Office 365 oferă aplicaţiile Microsoft cu care eşti familiarizat şi 
fişiere mereu accesibile, mereu la zi. Datorită numeroaselor planuri 
Office 365, poţi instala cele mai recente aplicaţii Office complete pe 
dispozitivele tale, astfel încât să poţi lucra offline sau online.

Partajezi fişiere. Ai şedinţe online. Eşti tot timpul sincronizat cu 
echipa. Editezi şi partajezi fişiere din orice browser cu Office Online. 
Cu anumite planuri, poţi instala Office pe cel mult 5 computere PC 
sau Mac şi 5 tablete (iPad, Windows sau Android) şi să transferi rapid 
instalarea către dispozitivele noi ori de câte ori este nevoie. Utilizezi 
Office Mobile pe telefoane Windows Phone, iPhone şi Android pentru 
a vizualiza şi a edita fişiere.

Office 365 oferă aplicaţiile Microsoft cu care eşti familiarizat şi 
fişiere mereu accesibile, mereu la zi. Datorită numeroaselor planuri 
Office 365, poţi instala cele mai recente aplicaţii Office complete pe 
dispozitivele tale, astfel încât să poţi lucra offline sau online.

Partajezi fişiere. Ai şedinţe online. Eşti tot timpul sincronizat cu 
echipa. Editezi şi partajezi fişiere din orice browser cu Office Online. 
Cu anumite planuri, poţi instala Office pe cel mult 5 computere PC 
sau Mac şi 5 tablete (iPad, Windows sau Android) şi să transferi rapid 
instalarea către dispozitivele noi ori de câte ori este nevoie. Utilizezi 
Office Mobile pe telefoane Windows Phone, iPhone şi Android pentru 
a vizualiza şi a edita fişiere.



Scrieţi cu încredere, conştient că tehnologia inteligentă vă poate sări 
în ajutor cu sugestii de ordin ortografic, gramatical şi chiar stilistic. 
Având la îndemână instrumente adecvate, treceţi cu uşurinţă de la 
stilou şi hârtie la scrierea cu cerneală digitală şi editaţi intuitiv.

Obţineţi toate informaţiile necesare când scrieţi fără a ieşi din Word, 
indiferent dacă este vorba despre un diapozitiv PowerPoint al unui 
coleg, resurse de cercetare citate sau informaţii din LinkedIn pentru a 
vă ajuta să redactaţi documentul convingător.

Colaboraţi în timp real oriunde vă aflaţi. Partajaţi-vă documentele cu 
un clic pe un buton pentru a invita alte persoane să editeze în timp 
real sau să adauge comentarii. În plus, indiferent de opţiunile dvs. 
preferate de limbă şi accesibilitate, toată lumea poate lucra împreună 
pentru a face mai multe.

Produse & solutii din 

Exemplificare aplicatii:

Puneţi-vă în valoare 
cuvintele 

Rămâneţi conectat 

Lucraţi mai bine împreună 

Word

Word 

Exchange 

Excel 

Teams 

PowerPoint Outlook 

Access   

OneDrive

SharePointSkype for 
Business 



Îmbunătăţit sub aspectul inteligenţei, Excel învaţă tiparele dvs., 
organizându-vă datele pentru a nu pierde timp. Creaţi foi de calcul 
cu uşurinţă pornind de la şabloane sau pe cont propriu şi efectuaţi 
calcule cu ajutorul formulelor moderne.

Exprimaţi-vă convingător utilizând elemente de design frumoase, 
animaţie îmbogăţită, mişcări cinematice, modele 3D şi pictograme. 
Permiteţi tehnologiei inteligente să dea viaţă prezentării dvs. prin 
câteva clicuri.

Noile diagrame şi grafice vă ajută să vă prezentaţi datele în mod 
convingător, cu formatare, diagrame sparkline şi tabele astfel încât 
datele dvs. să fie mai uşor de înţeles. Creaţi cu uşurinţă prognoze 
făcând doar un clic pentru a prognoza tendinţele.

Spuneţi-vă povestea cu încredere utilizând pentru fiecare diapozitiv 
note care sunt vizibile doar pentru dvs. Traduceţi cu uşurinţă 
diapozitivele în limba dorită şi utilizaţi verificatorul de accesibilitate 
încorporat pentru vă asigura că publicul dvs. nu pierde nimic.

Partajaţi registrul de lucru cu alte persoane şi lucraţi întotdeauna pe 
cea mai recentă versiune pentru a colabora în timp real şi pentru a 
duce lucrul mai repede la bun sfârşit. Cu Office 365, lucraţi într-un 
fişier Excel de pe dispozitive mobile, desktop şi web.

Cu Office 365 colaboraţi utilizând elaborarea în comun şi comentariile 
în timp real pentru a obţine opinii despre prezentarea dvs. de la 
colegii de echipă. În plus, salvaţi în cloud pentru a partaja uşor cu alte 
persoane şi pentru a accesa de oriunde, oricând, pe orice dispozitiv.

Transformaţi datele
în perspective 

Creaţi prezentări care
ies în evidenţă 

Obţineţi o imagine
mai bună a datelor 

Prezentaţi ca un 
profesionist 

Lucraţi mai bine împreună 

Lucraţi mai bine împreună 

Excel

PowerPoint



Lucraţi eficient cu e-mailul, calendarul, persoanele de contact, 
activităţile şi altele, reunite într-un singur loc. Integrarea Office vă 
permite să partajaţi ataşări direct din OneDrive, să accesaţi persoane 
de contact şi să vizualizaţi profiluri LinkedIn.

Stocaţi, accesaţi şi descoperiţi cu uşurinţă fişierele personale şi fişierele 
de lucru partajate în Office 365, inclusiv Microsoft Teams, pe toate 
dispozitivele dvs. Editările pe care le-aţi efectuat offline sunt încărcate 
automat data viitoare când vă conectaţi.

Rezervaţi săli de conferinţe şi urmăriţi confirmările pentru întâlniri 
direct din calendar. Faceţi planuri şi coordonaţi planificări partajând 
calendare şi vizualizând când sunt disponibili colegii.

Lucraţi mai rapid şi mai inteligent cu orice persoană din interiorul 
sau din afara organizaţiei dvs. Partajaţi în siguranţă fişiere şi lucraţi 
împreună în timp real utilizând Word, Excel şi PowerPoint pe web, pe 
mobil şi pe desktop.

Fiţi liniştit cu securitate la nivel de întreprindere în care au încredere 
multe dintre cele mai mari organizaţii din lume. Outlook funcţionează 
non-stop pentru a proteja informaţiile dvs. confidenţiale fără să vă 
încurce.

Creaţi, vizualizaţi, editaţi şi partajaţi fişiere în deplasare cu aplicaţia 
mobilă OneDrive. Capturaţi cu uşurinţă table albe şi scanaţi cu uşurinţă 
chitanţe de servicii, cărţi de vizită şi alte documente pe suport de 
hârtie pentru păstrare în siguranţă.

Outlook vă anticipează nevoile. Călătoriile şi facturile scadente sunt 
adăugate automat în calendarul dvs., iar mementouri inteligente 
vă ajută să procedaţi conform planului. Căutarea vă ajută să găsiţi 
informaţii rapid.

OneDrive vă ajută la protejarea fişierelor. Puteţi recupera cu uşurinţă 
fişierele în urma ştergerilor accidentale sau a atacurilor rău intenţionate, 
iar administratorii pot gestiona politici de securitate contribuind la 
menţinerea în siguranţă a informaţiilor dvs.

E-mail, calendar, persoane 
de contact, toate într-un 
singur loc 

Acces de oriunde 

Rămâneţi organizat
mai uşor 

Colaborare fără sincope 

Securitate în care puteţi 
avea încredere 

Mobilitate nelimitată 

Inteligenţa care 
funcţionează pentru dvs. 

Controale de securitate 

Outlook

OneDrive



Exchange vă ajută să colaboraţi la documentele critice şi vă oferă un 
inbox de mesaje prioritare care dă prioritate mesajelor importante şi 
se adaptează la stilul dvs. de lucru, ca să realizaţi mai multe, mai rapid.

Teams este o soluţie completă pentru chat şi întâlniri online. Găzduiţi 
conferinţe audio, video şi web şi discutaţi pe chat cu orice persoană 
din interiorul sau din afara organizaţiei dvs.

Teams facilitează munca în echipă. Elaboraţi în comun şi partajaţi fişiere 
cu aplicaţii populare Office 365 precum Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote, SharePoint şi Power BI.

Obţineţi acces la un inbox mai personalizat, cu caracteristici utile 
şi o modalitate mai inteligentă şi mai organizată de a vizualiza şi a 
interacţiona cu e-mailul. Îmbunătăţirile aduse căutării vă oferă rezultate 
mai rapide şi mai complete. Cu programele de completare, obţineţi 
o particularizare puternică şi extensibilitate, care vă conectează la 
servicii moderne şi aplicaţii de tip line-of-business interne.

Organizaţi-vă timpul cu un sistem de calendare care merge dincolo 
de planificarea de bază a rezervărilor şi angajamentelor. Capturaţi 
automat evenimentele din e-mail, cum ar fi bilete de avion şi rezervări 
la hotel, şi obţineţi sugestii legate de puncte de întâlnire, pe baza 
locaţiei dvs

Cele doua produse din cadrul Office 365 (Outlook si Exchange) 
sincronizează e-mailurile, calendarele şi informaţiile de contact pe 
toate dispozitivele, în timp real; deci este la zi, indiferent ce dispozitiv 
utilizaţi. Planificarea este simplă de oriunde. Iar dacă vă pierdeţi 
telefonul, nu vă îngrijoraţi. Îl puteţi şterge de la distanţă pentru a vă 
păstra informaţiile personale în siguranţă.

E-mailurile sunt mai deosebite atunci când creaţi un format 
particularizat, includeţi imagini şi utilizaţi propriul nume de domeniu. 
Le puteţi realiza pe toate trei cu Office 365. Puteţi trimite mesaje de 
până la 150 MB şi, cu spaţiul de stocare de 100 GB, puteţi păstra toate 
mesajele de e-mail pe care le doriţi, chiar cu formatare particularizată 
şi imagini.

Se adaptează la stilul 
dvs. de lucru 

Microsoft Teams - hubul pentru lucrul în echipă în Office 365

Comunicaţi prin chat, 
întâlniri şi apeluri

Colaboraţi împreună 
cu aplicaţiile Office 365 
integrate

Un inbox inteligent 

Calendar puternic 

Exchange

Teams



SharePoint susţine lucrul în echipă cu site-uri de echipă dinamice şi 
productive pentru fiecare echipă de proiect, departament şi divizie. 
Partajaţi fişiere, date, ştiri şi resurse. Particularizaţi site-ul pentru 
a simplifica lucrul echipei. Colaboraţi fără efort şi în siguranţă cu 
membrii echipei din interiorul şi din afara organizaţiei, pe computere 
PC, Mac şi dispozitive mobile.

Creaţi coeziune şi informaţi-vă angajaţii prin intranet. Generaţi 
eficienţă organizaţională partajând resursele şi aplicaţiile comune pe 
portaluri. Spuneţi-vă povestea cu ajutorul site-urilor de comunicare 
atractive. Şi rămâneţi la curent datorită ştirilor personalizate de pe 
pagina de pornire SharePoint şi din aplicaţiile mobile SharePoint.

Sunteţi la doar un clic distanţă de ceea ce căutaţi, cu căutarea puternică 
şi modalităţile inteligente de a descoperi informaţii, expertiză şi detalii, 
pentru a lua decizii bine informate şi a îndruma acţiunile. Gestionarea 
îmbogăţită a conţinutului din SharePoint, împreună cu conexiunile 
şi conversaţiile valoroase din Yammer, permit organizaţiei dvs. să 
maximizeze viteza de diseminare a cunoştinţelor.

Dinamizaţi productivitatea prin transformarea proceselor, de la 
activităţi simple, cum ar fi notificările şi aprobările, la fluxuri de lucru 
operaţionale complexe. Cu listele şi bibliotecile SharePoint, Microsoft 
Flow şi PowerApps, puteţi crea experienţe digitale îmbogăţite, cu 
formulare, fluxuri de lucru şi aplicaţii particularizate pentru fiecare 
dispozitiv.

Când este asociat cu un sistem de telefonie, cu un plan de apelare 
şi/sau cu rutare directă, Office 365 oferă o experienţă completă de 
apelare de business în Teams, la o scară globală.

Teams şi dispozitivele Teams funcţionează mai bine împreună, 
pentru a asigura experienţe inteligente de întâlnire şi apelare. Găsiţi 
dispozitivele potrivite pentru necesităţile dvs. şi puneţi în practică cele 
mai bune idei.

Integraţi aplicaţii de la Microsoft şi de la servicii terţe de la parteneri, 
pentru a ajusta procesul, a extinde lucrul în echipă şi productivitatea.

Partajare simplă şi 
colaborare fără sincope

Implicaţi-vă şi informaţi-
vă organizaţia

Valorificaţi cunoştinţele 
colective

Transformaţi procesele de 
afaceri

Efectuaţi apeluri în Office 
365 şi Teams 

Conectarea pe dispozitive

SharePoint - Intranetul dvs. mobil, inteligent

Particularizaţi spaţiul 
de lucru şi realizaţi mai 
multe

SharePoint



Lucraţi ca şi cum aţi fi toţi în aceeaşi cameră, chiar şi atunci când 
nu sunteţi. De la întâlniri de echipă până la redarea în flux în timp 
real a unei întâlniri sau apelarea unei conferinţe prin telefon. Aceste 
caracteristici sunt disponibile şi în Microsoft Teams.

Creaţi propriile aplicaţii de baze de date, în formatele cele mai utile 
afacerii dvs. Doar pe PC.
Access poate importa/exporta tabele în format Excel, CSV, text, etc. 

Comunicaţiile reuşite necesită dispozitive audio potrivite. Ecosistemul 
nostru de parteneri oferă dispozitive certificate fiabile, care vă 
îmbunătăţesc experienţa.

Access este un instrument uşor de utilizat pentru crearea de aplicaţii 
de business, dintre şabloane sau de la zero. Cu instrumentele sale de 
proiectare diverse şi intuitive, Access vă poate ajuta să creaţi aplicaţii 
atractive şi foarte funcţionale într-un timp foarte scurt.

Efectuaţi, primiţi şi transferaţi apeluri utilizând telefonul, computerul 
PC sau Mac şi dispozitivul mobil. Astfel renunţaţi la hardware-ul de 
telefonie în proprietate costisitor şi simplificaţi gestionarea sistemului 
dvs. de telefonie.

Adaptaţi-vă aplicaţiile particularizate în funcţie de firmă şi clienţi, 
modificându-le cu uşurinţă după caz pentru a satisface cerinţele 
în continuă schimbare. Automatizaţi procesele de afaceri şi creaţi 
formulare şi rapoarte mai utile folosind Visual Basic for Applications.

Obţineţi securitate, control şi conformitate complete, care merg de la 
utilizator până la întreprindere. Toate bazate pe scalarea în raport cu 
cererea şi capacitatea de administrare a Office 365.

Integraţi date între Access şi aplicaţiile line-of-business utilizând 
biblioteca de conectori Access pentru a genera elemente vizuale 
şi detalii pe interfaţa familiară Access. Stocaţi cu uşurinţă datele în 
SQL Server şi în Microsoft Azure SQL pentru un plus de fiabilitate, 
scalabilitate, securitate şi flexibilitate pe termen lung.

Perfecţionaţi implementarea pe server cu puterea Microsoft 
Cloud, pentru a vă extinde opţiunile IT fără a mări complexitatea. 
Implementarea hibridă furnizează firmei dvs. un set complet de 
caracteristici, scalabil, versatil şi economic.

Întâlniri online 

Valorizarea datelor 

Comunicaţi pe toate 
dispozitivele

Creaţi şi partajaţi aplicaţii 
fără să fiţi dezvoltator 

Sistemul telefonului şi 
planurile de apelare 

Particularizaţi aplicaţiile 
astfel încât să crească 
odată cu firma dvs. 

Securitate, control şi 
conformitate 

Integrare cu mai multe 
surse de date 

Server 

Skype for 
Business

Access



Aplicaţii Office incluse

Servicii incluse

Găzduirea e-mailului cu o 
cutie poştală de 50 GB şi 
adresă de domeniu de e-mail 
particularizată

Versiunile desktop ale 
aplicaţiilor Office: Outlook, 
Word, Excel, PowerPoint, 
OneNote (plus Access şi 
Publisher doar pentru PC)

Versiunile web de Word, Excel 
şi PowerPoint

O singură licenţă acoperă 
aplicaţii Office complet 
instalate pe 5 telefoane, 5 
tablete şi 5 computere PC sau 
Mac per utilizatorSfat ecran cu 
informaţii despre cerinţele de 
sistem de operare

Stocarea şi partajarea fişierelor 
cu 1 TB de spaţiu de stocare în 
OneDrive

Intranet la nivel de firmă 
şi site-uri de echipă cu 
SharePoint 

Întâlniri online şi conferinţe 
video pentru până la 250 de 
persoane Sfat ecran despre 
compatibilitatea Skype for 
Business

Hub pentru lucrul în echipă, 
pentru a conecta echipele cu 
Microsoft Teams

Dezvoltaţi relaţiile cu clienţii, 
cu Outlook Customer Manager

Vă gestionaţi afacerea mai 
bine cu Microsoft Bookings

Gestionaţi activităţile şi lucrul 
în echipă cu Microsoft Planner

Numărul maxim de utilizatori

Asistenţă telefonică şi pe web 
non-stop

Licenţiere pentru utilizare 
comercială

Office 365 Business 
Essentials

Ideal pentru firmele 
care au nevoie de 

e-mail de business şi 
alte servicii de business. 

Office 365 Business

Ideal pentru firmele care au nevoie 
de aplicaţiile Office, precum şi de 
stocarea şi partajarea în cloud a 

fişierelor. E-mailul de business nu 
este inclus.

Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Access 

Office 365 Business Premium

Ideal pentru firmele care au nevoie 
de e-mail de business, de aplicaţiile 
Office şi de alte servicii de business.

Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Access 

Exchange, OneDrive, 
SharePoint

Microsoft Teams 
(în limba engleză)

OneDrive Exchange, OneDrive, SharePoint
Microsoft Teams (în limba engleză
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Plus o versiune web de Outlook

Doar pe 5 telefoane 
şi 5 tablete

300 300 300

Plus o versiune web de Outlook




