Office 365 Business – En
komplet kontorløsning
i skyen
Du får en lang række funktioner – herunder
Office pakken, som du kender og elsker.

Du får også OneDrive med 1 Tb data til opbevaring og
fildeling – perfekt alternativ til den gamle server!

Få den fulde Office-pakke…
Når du køber Office 365 Business modtager du altid den nyeste version, samt de vigtigste applikationer herunder:

Outlook Administrer din e-mail, kalender,
kontaktpersoner, og dine opgaver. Outlook er stedet
hvor du gennemfører alt din kommunikation.

Word Opret dokumenter med stil, arbejde sammen
med andre, finpuds dit arbejde og nyd den nye
forbedrede læseoplevelse på bl.a. touch-enheder.

PowerPoint Design både smukke og informative
præsentationer. Præsentationsværktøjet hjælper dig
med, at levere dine idéer og imponere dit publikum.

OneNote Alle dine noter sammen med dig overalt.
OneNote er din digitale notesbog. Perfekt til møde
notater og huskelister. På en intuitiv brugerflade.

Excel Giver dig intuitive måder at udforske dine
data på. Opdag derudover helt nye måder at
visualisere dine data på.

Publisher Brug velkendte, enkle værktøjer til at skabe
og dele professionelt materiale. Det kan eksempelvis
være brochurer, flyers, datablade og meget mere..

…plus fantastiske nye fordele ved løsningen i skyen
Brug på 5 Pc’er eller Macs Hver bruger kan
bruge Office programmerne på 5 Windows- eller
Mac-computere, på kontoret eller på farten!

Opbevaring og fildeling overalt Med OneDrive
har du et online lager, som du kan tilgå overalt.
Du er derudover fri for at bekymre dig om
antivirus, backup og lignende.
Office 365 på din tablet eller smartphone Du har
adgang til dine Office applikationer på farten, så
du eksempelvis kan tilgå Word på din telefon.
Professionelt og gennemført mailsystem Med
Office 365 får du 50 Gb. Mailboks med opsætning
af egen mail på individuelt domæne og med delte
kalender- og indbakke muligheder.

Læs mere på bornerup.dk/office365

Forretning er bedre med

