MICROSOFT 365 OVERVIEW PLANS
Prijs per gebruiker per maand (voor Business Internet klanten) (excl.
BTW) (per maand, per gebruiker)
Prijs per gebruiker per maand (excl. BTW) (per maand, per gebruiker)
Maximum aantal gebruikers
Office-suite (desktop):
Steeds de laatste versies van Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Publisher1 en OneNote1, Elke licentie kan tot op vijf verschillende
toestellen gebruikt worden.
Office op meer apparaten:
Met Office kunt u op een consistente en vertrouwde manier werken
op PC’s, Macs, Windows-tablets, iPads en de meeste mobiele
apparaten2
Office Online3:
Maak en bewerk bestanden in Word, Excel, PowerPoint en OneNote
via een webbrowser. Office Online laat toe om Office files te
bewerken en te delen vanuit elke plaats met een internetconnectie,
vanaf vrijwel elk apparaat.
Eenvoudig bestanden opslaan en delen:
Met OneDrive for Business hebben alle gebruikers 1 TB persoonlijke
opslagruimte waartoe zij overal toegang hebben en die met hun pc’s
wordt gesynchroniseerd. Deel op eenvoudige wijze bestanden intern
en extern, en bepaal wie bestanden kan zien en bewerken.
Professionele e-mail met gedeelde agenda’s en contactpersonen:
E-mail oplossing met uw eigen domeinnaam als basis. Te gebruiken
via Outlook4,5 , via een webbrowser met Outlook Web App, of op
mobiele apparaten.
Beveiliging tegen spam en malware:
Uitstekende beveiliging tegen malware en filters tegen spam.
Efficient online vergaderen:
Videovergaderingen via Teams in HD leiden, schermen delen en
chatberichten uitwisselen + bestanden delen en samenwerken.
Teampostvakken:
Zorg dat teams gemakkelijker kunnen samenwerken. E-mail en
documenten kunnen worden opgeslagen en gedeeld via
projectmappen, zodat iedereen in het team snel de benodigde
informatie kan vinden.

E-mail only
Exchange
Online plan
1

Exchange
Online plan
2

Business
Basic

Business
Standard

Business
Premium7

Enterprise
E1

Enterprise
E3

€1,90

€3,80

€7,20

€4,20

€10,50

€16,90

€6,70

€31,50

€ 2,10
Onbeperkt

€ 4,20
Onbeperkt

€8
Onbeperkt

€5,50
300

€14,50
300

€21,90
300

€7,70
Onbeperkt

€22,30
Onbeperkt

POP mailbox
van 2GB per
gebruiker

Mailbox van
50GB per
gebruiker

Mailbox van
100GB per
gebruiker

Mailbox
van
50GB
per
gebruiker

Mailbox
van
50GB
per
gebruiker

Mailbox
van
50GB
per
gebruiker

Mailbox
van 50GB
per
gebruiker

Mailbox
van 50GB
per
gebruiker

Exchange
Online Kiosk

Business

Enterprise

Teamsites:
SharePoint-sites zijn werkruimten met in te stellen
beveiligingsinstellingen voor individuele teams in de organisatie. Met
10 GB standaardopslag plus 500 MB opslagruimte per gebruiker.
Sociaal netwerk Yammer Enterprise:
Stimuleer ideeën en productiviteit met een sociaal netwerk voor uw
bedrijf dat het gemakkelijk maakt om met de juiste mensen samen te
werken en dat geavanceerde ondersteuning, beveiliging, beheer en
integratie biedt.
Voicemailintegratie (Unified Messaging):
Gehoste voicemailondersteuning. Voicemails worden opgenomen in
Exchange Online en gebruikers kunnen deze beluisteren via Outlook,
Outlook Web App of een compatibele mobiele telefoon.
Geavanceerde e-mail:
Persoonlijke archivering en archivering voor rechtszaken, plus
onbeperkte opslag voor naleving van regelgeving. Maak policies aan
om gegevensverlies te voorkomen. Geïntegreerde instructies in
Outlook geven aan wat gebruikers verkeerd doen voordat de e-mail
wordt verstuurd.
Geïntegreerde eDiscovery:
Zoek naar gegevens in Exchange, SharePoint en Lync. eDiscovery
biedt geavanceerde functies voor het opslaan en archiveren van
gegevens, zodat aan wettelijke opslagvereisten wordt voldaan en
projectbeheer op case basis mogelijk is.
Enterprise Voice6:
Breid uw traditionele bedrijfstelefooncentrale uit met of vervang deze
door de bedrijfstelefoonfuncties van Lync Server 2013. U krijgt
handige functies, zoals beantwoorden, doorschakelen, doorverbinden,
in de wachtstand plaatsen, omleiden, vrijgeven en gesprek parkeren,
plus ondersteuning voor analoge apparaten en diverse IP- en USBgebruikersapparaten van partners.
Gegarandeerde bedrijfstijd van 99,9%:
U heeft gemoedsrust wanneer u weet dat de gegarandeerde
bedrijfstijd 99,9% bedraagt.
Beveiliging:
Uw gegevens zijn van u. Wij beveiligen ze en waken over uw privacy.
Beheer:
Office 365 binnen uw bedrijf implementeren en beheren; geen kennis
van IT vereist. U kunt gebruikers binnen enkele minuten toevoegen en
verwijderen.
Privacy:

Het zijn uw gegevens. Microsoft scant geen e-mails of documenten
voor reclamedoeleinden.
Up-to-date:
U hoeft niet te betalen voor versie-upgrades; updates zijn bij het
abonnement inbegrepen. Nieuwe functies worden regelmatig voor
Office 365-klanten uitgegeven.
Active Directory Synchronisatie:
Beheer gebruiker-credentials en gebruikersrechten. Eenmalige
aanmelding via Single sign-on of Same sign-on.
Lokale Telenet support:
Ondersteuning in het NL, FR en EN via telefoon, e-mail,
ticketingsysteem.
Facturatie door Telenet:
Geen vooruitbetaling, u betaalt 3-maandelijks enkel wat u effectief
verbruikt.
Voetnoten:
(1) Alleen clientprogramma’s en/of functies voor Windows-PCs; kunnen niet op meerdere apparaten worden gebruikt. OneNote for Mac is beschikbaar als download in de Mac App Store.
(2) Office ondersteunt PCs en Windows-tablets met Windows 7 en hoger, en Macs met Mac OS X 10.6 of hoger. Office voor iPad kan worden geïnstalleerd op iPads met versie 7.0 of hoger.
Informatie over mobiele apparaten vindt u op www.office.com/mobile.
(3) Als u met een browser optimaal gebruik wilt maken van Microsoft Office-functies, moet u minimaal beschikken over de volgende browserversie: Windows Internet Explorer 10 of hoger, de laatste
en voorlaatste versie van Firefox, de laatste versie van Google Chrome en Safari.
(4) Gebruikersabonnementen zijn niet nodig voor conferentiezalen en gedeelde mailboxen. Deze speciale mailbox types heb geen inloggegevens. In plaats daarvan kunnen gelicentieerde gebruikers met
de juiste rechten deze beheren via delegatie.
(5) Abonnementen die geen volledige, geïnstalleerde Office-toepassingen omvatten, werken met de nieuwste versie van Outlook, Outlook 2010, Outlook 2007 (met een enigszins beperkte
functionaliteit), Outlook 2011 voor Mac en Outlook 2008 voor Mac.
(6) Voor de Enterprise Voice-functionaliteit van Lync moet een klant Lync Server aanschaffen en op locatie of in een gehost datacentrum implementeren om traditionele bedrijfstelefooncentrales uit
te breiden of te vervangen.
(7) Business Premium also includes advanced threat protection (Intune) and identity-, device- and app-management.

