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MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD
Cena celkem:

3 399 Kč
(bez DPH: 2 809 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:

3 739 Kč
340 Kč

Kód zboží:

SWMS3111

Part No.:

KLQ-00458

Záruka:
Stav:

6 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
Microsoft 365 Business Standard
Microsoft 365 pro ﬁrmy umožňuje nainstalovat a používat nejnovější plné verze počítačových aplikací Word, Excel,
PowerPoint, OneDrive, Outlook, Exchange, Teams, SharePoint, Access a Publisher. Licence na 1 rok je určena pro 1
uživatele a zahrnuje plně nainstalované aplikace Oﬃce na až pěti mobilních zařízeních, pěti tabletech a pěti počítačích.
Co je součástí:
Získáte kapacitu 1 TB pro každého uživatele na online úložišti OneDrive, odkud jsou vaše soubory dostupné a
synchronizované na všech zařízeních.
Každý z uživatelů může předplatné používat až na 15 zařízeních současně.
S aktivním předplatným Microsoft 365 Business Standard si už nebudete muset dělat starosti s upgradováním,
protože budete mít vždy ty nejnovější aplikace, funkce a služby.
Nepřetržitá technická podpora - jako předplatitelé Microsoft 365 můžete získat pomoc přímo od odborníků
vyškolených Microsoftem – přes telefon nebo chat a bez dalších poplatků.
Týmová práce a komunikace - online schůzky, videohovory a chat pomocí Microsoft Teams.
Informujte a zapojte celou organizaci a zajistěte lidem přístup k obsahu, odborným znalostem a procesům
prostřednictvím týmových webů v SharePointu.
S Microsoft PowerApps můžete rychle vyvíjet ﬁremní webové a mobilní aplikace na míru. Můžete si vybrat ze šablon
nebo začít s tvorbou od začátku.
Rozšířená ochrana před internetovými útoky Microsoft Defender.
Správa přístupových dat k informacím - omezení kopírování nebo ukládání ﬁremních informací do neautorizovaných
aplikací a umístění. Selektivní vymazání v Intune umožňuje na dálku vymazat ﬁremní data ze ztracených nebo
odcizených zařízení.
Prémiové funkce Outlook - schránka o velikosti 50 GB, sdílené kalendáře, vlastní název domény, ochrana proti
spamu, malwaru a známým hrozbám díky Exchange Online Protection.
Shromažďování názorů zákazníků a zaměstnanců pomocí Microsoft Forms, snazší plánování a správa schůzek pro
zákazníky díky Microsoft Bookings.

K aktivaci produktu Oﬃce je vyžadován učet Microsoft. Více informací naleznete ZDE.
Systémové požadavky
PC:
Operační systém: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10 Server, Windows Server 2012 R2, Windows Server
2012, Windows Server 2008 R2
Procesor: x86 nebo x64 s frekvencí alespoň 1 GHz a sadou instrukcí SSE2
Velikost operační paměti: 1 GB RAM (pro 32bitový systém) / 2 GB RAM (pro 64bitový systém)
Pevný disk: 3 GB volného místa na disku
Monitor: 1024 x 768 px
MAC:
Operační systém: macOS
Procesor: Intel
Velikost operační paměti: 4 GB
Pevný disk: 6 GB HFS+
Monitor: 1280 x 800 px
Android:
Operační systém: Android 4.4 a novější
Procesor: ARM nebo Intel x86
Velikost operační paměti: 1 GB
iOS:
Operační systém: iOS 10.0 a novější

