Microsoft 365 dla Biznesu

Microsoft 365 


Pakiet Microsoft 365 Aplikacje dla Firm jest częścią szerszej rodziny produktów
Microsoft 365 dla małych i średnich firm.

li acje Microsoft 365 


Business Basic


dla firm

Usługi w chmurze


A

Exchange

Teams

OneDrive

Microsoft 365 


Ap k

Sharepoint

Planner

Power Automate

& Power Apps

plikacje desktopowe


Outlook

Word

Access

(PC only)

Publisher

(PC only)

Excel

PowerPoint

OneDrive

ajlepsze dla firm, które potrzebują łatwych
rozwiąza zdalnych, takich jak Microsoft Teams,
bezpieczna pamięć masowa w chmurze i Office
Online (nie zawiera aplikacji desktopowych).

ń

N

-

Zaawansowanych funkcji do obrony przed
cyberatakamix

- Ochrony danych na urządzeniach osobistychx
- Możliwości zdalnego administrowania

urządzeniami firmowymi

Dla małych i średnich firm z niewielkim działem
IT lub bez IT, które potrzebują:






ezpiecznej przestrzeni dyskowej  
w chmurze do przechowywania plików
firmowych,9

B

Dostępu do plików z różnych lokalizacji lub
różnych urządzeń;

 Zawsze aktualnych aplikacji

Microsoft 365 


Business Standard


Business Premium

Usługi w chmurze i aplikacje desktopowe

Usługi w chmurze, aplikacje komputerowe  
i zaawansowane zabezpieczenia


Outlook

Word

Excel

Access

(PC only)

Publisher

(PC only)

Exchange

Teams

OneDrive

Power Automate

& Power Apps

Sharepoint

PowerPoint

Planner

Dla małych i średnich firm do bardziej
zaawansowanej współpracy i produktywności  
z mocno ugruntowanym wsparciem IT, które
potrzebują:


Outlook

Word

Excel

PowerPoint

Access

(PC only)

Publisher

(PC only)

Exchange

Teams

OneDrive

Power Automate

& Power Apps

Information 

Protection


Conditional

Access

Windows

Virtual

Desktop


Defender

Antivirus


Defender 

for O365

Cloud App

Security

Bookings

Endpoint 

manager


Sharepoint

Planner

Dla małych i średnich firm do bardziej
zaawansowanej współpracy i produktywności  
z mocno ugruntowanym wsparciem IT, które
potrzebują:


 Skrzynki pocztowej klasy biznes9

 Skrzynki pocztowej klasy biznes9

 Bardziej rozwiniętej struktur y
organizacyjnej (active directory, konto,
domena, email etc);

 Bardziej rozwiniętej struktur y
organizacyjnej (active directory, konto,
domena, email etc);

 Bezpiecznej przestrzeni dyskowej do
przechowywania plików;

 Bezpiecznej przestrzeni dyskowej do
przechowywania plików;





Dostępu do plików z różnych lokalizacji lub
różnych urządzeń9

 Zawsze aktualnych aplikacji

Dostępu do plików z różnych lokalizacji lub
różnych urządzeń9

 Zawsze aktualnych aplikacji
 Zaawansowanych funkcji do obrony przed
cyberatakamix

Office 2021

H

Word



Możliwości zdalnego administrowania
urządzeniami firmowymi.

Microsoft 365 dla małych i średnich firm.

Professional 2021

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

(ESD only)


Excel

Office Home & Business 2021 pomaga
zarządzać firmą za pomocą znanych narzędzi
zwiększających produktywność.

Office Professional 2021 pomaga zarządzać
firmą za pomocą znanych narzędzi
zwiększających produktywność i baz danych.

Office Home & Business 2021 jest przeznaczony
dla osób, które potrzebują znanych narzędzi
zwiększających produktywność do użytku
domowego lub biznesowego.

Office Professional jest przeznaczony dla osób,
które potrzebują znanych narzędzi
zwiększających produktywność oraz programu
Access i Publisher do użytku domowego lub
biznesowego.






 

lasyczne wersje programów
Outlook, Word, Excel,
PowerPoint i OneNote


Wsparcie techniczne przez
pierwsze 60 dni

Dla jednego komputera 

PC lub Mac

K

Ochrony danych na urządzeniach osobistychx

Pakiet Microsoft 365 Aplikacje dla Firm jest częścią szerszej rodziny produktów

ome & Business 2021

Outlook



PowerPoint





lasyczne wersje programów
Outlook, Word, Excel,
PowerPoint i OneNote


Wsparcie techniczne przez
pierwsze 60 dni

K

Access

(PC only)

Publisher

(PC only)


N

a jeden komputer PC
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