המוצרים בשירות
▪▪חבילת  Officeמלאה,Word ,Excel :
,PowerPoint ,OneNote ,Outlook
 Publisherו.Access-
▪▪ניתן להתקנה עד  5מחשבים
למשתמש.
▪▪שימוש בגרסאות העדכניות ביותר
של יישומי ה( Office-כולל עדכוני
תוכנה שוטפים).
▪▪שיטת התקנה חדשה ()Click to Run
המאפשרת התקנה מהירה וקלה
ועבודה במקביל עם גרסאות קודמות
המותקנות על המחשב.
▪▪עבודה נוחה עם מסך מגע.
▪▪ :Office on Demandאפשרות
להתחבר לחבילת  Officeהמלאה
ולערוך מסמכים גם על מחשב שאינו
מפעיל את הגרסה האחרונה.

▪▪תיבת דואר בנפח של  50GBלמשתמש.
▪▪דואר אלקטרוני עסקי מאובטח ,יומן
ואנשי קשר המאפשרים שיתופיות
על גבי כלל ההתקנים.
▪▪עבודה רציפה תוך שליטה והגנה על
הארגון.
▪▪הגנה ואבטחה על-ידי מסננים נגד
תוכנות זדוניות ודואר זבל.
▪▪שימוש בדומיין ארגוני.
▪▪גישה ל.Outlook Web App-
▪▪יכולות ניהול מובנות של מכשירים
ניידים.
▪▪תמיכה במערכות הפעלה שונות.

▪▪ניהול אפקטיבי של תקשורת עסקית
מרחוק החוסכת זמן וכסף ,ותורמת
לאיכות הסביבה.
▪▪שיחות וידאו מרובות משתתפים
באיכות  ,HDכולל שיתוף מסך
ומסמכים.
▪▪מידע על זמינות משתמשים.
▪▪שיחות קוליות באמצעות המחשב.
▪▪ - Lync Voiceמאפשר שיחות גם למי
שאין ברשותו .Lync
▪▪אפשרויות הקלטה מלאות.

▪▪גישה ושמירה של מסמכים מכל
מקום לענן.
▪▪שמירה על אבטחת מידע ומתן
הרשאות גישה ועריכה למסמכים.
▪▪אתר פנים ארגוני לשיתוף מידע
ועבודה משותפת.
▪▪אתר אינטרנט תדמיתי (ציבורי).

▪▪אחסון בנפח  1TBלמשתמש
▪▪שיתוף בין משתמשים ומתן הרשאות
גישה (חוץ ופנים ארגוני)
▪▪סנכרון מלא עם מחשב מקומי
ויישומי Office
▪▪עריכת מסמכים  Onlineישירות
מהOneDrive-

ניתן לרכוש כל מוצר בנפרד או במסגרת חבילות השירות.

מוצרים נלווים לשירות :Office 365

Power BI

חשוב לדעת!
הפרטיות של הלקוחות חשובה לנו
הנתונים של הלקוח שייכים ללקוח Microsoft .אינה מבצעת סריקה של הודעות דואר אלקטרוני
ומסמכים לצרכי פרסום.

שקיפות
לקוחות  Office 365יודעים היכן ממוקמים מרכזי הנתונים הראשיים של  ,Office 365למי יש גישה
לנתונים אלה ,ותחת אילו תנאים מתאפשרת גישה לנתונים אלה.

עמידה בתקנים בינלאומיים

מהמובילים בתעשיה ,כולל  ,ISO-27001סעיפי , EU Model HIPAA-BAAו.FISMA-

אבטחה מסביב לשעון

עם למעלה מ 15-שנות ניסיון באבטחת נתונים מקוונים Microsoft ,מבצעת ניטורי מנע של שירותי
 Office 365לאיתור אופני פעולה זדוניים .התמיכה משתנה על פי סוג החבילה ודחיפות התקלה.

דרישות מערכת הפעלה

Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

דרישות Office

במידה ותבחר בחבילה ללא  ,Officeנדרש עבור Service Pack 3 - Office 2007
ועבור .Service Pack 1 - Office 2010

מוקד תמיכה דובר עברית
תמיכה מהירה לשותפים בפורטל הניהולPortal.Microsoftonline.com :

תמיכה ללקוח ולשותף בטלפון ,1-809-344-179 :שלוחה 4

Office 365 Enterprise
Exchange Online Plan 1

Office 365 Business
E3

E1

Business

Business Essentials

Business Premium

הערות

כללי
מחיר באתר מיקרוסופט

$48
( $4לחודש)

$96
( $8לחודש)

$240
( $20לחודש)

$99
( $8.25לחודש)

$60
( $5לחודש)

$150
( $12.5לחודש)

שירותים מרכזיים

Exchange Online

OneDrive for Business
Exchange Online
Lync Online
SharePoint Online

Office
OneDrive for Business
Exchange Online
Lync Online
SharePoint Online

Office
OneDrive for Business

OneDrive for Business
Exchange Online
Lync Online
SharePoint Online

Office
OneDrive for Business
Exchange Online
Lync Online
SharePoint Online

אופן רכישה
מספר משתמשים מרבי
מומלץ עבור (מס‘ משתמשים)
תמיכה טלפונית 24/7

Open
Online

Open
Online

ללא הגבלה
ללא הגבלה
ללא הגבלה

 300משתמשים
עד 250
נושאים קריטיים בלבד

יש להתעדכן מול המפיצים המורשים ברשימת החבילות המלאה הניתנת
לרכישה במודל ( Openכולל חבילות חינוך וממשלה).

Office
,Excel ,PowerPoint ,OneNote ,Word
Outlook ,Publisher

ניתן להתקנה עד  5מחשבים למשתמש.

Access
Office Online

יצירת ועריכת מסמכים ישירות באמצעות הדפדפן.

Outlook Web App

כוללWord Online ,Excel Online ,PowerPoint Online ,OneNote Online :

פריסת ‘Click-to-Run‘ Office

טכנולוגיה המאפשרת הורדה והתקנה של יישומי  Officeבצורה מהירה ופשוטה,
כולל עבודה במקביל עם גרסאות קודמות של  Officeשמותקנות על המחשב.

Multilingual User Interface

אפשרות בחירת שפת ממשק בעת התקנת ה ,Office-מתוך מגוון רחב של שפות.

OneDrive for Business
אחסון בנפח  1TBלמשתמש

Exchange
שטח אחסון
דואר אלקטרוני
ארכיון דואר אלקטרוני מקוון

50GB

50GB

50GB

ראה עמודת הערות

50GB

50GB

 E3כולל  50GBשל שטח אחסון בתיבת הדואר הראשית של המשתמש,
בנוסף לשטח בלתי מוגבל בארכיון ארגוני עבור כל משתמש.

In Place Holds

(שמירת רשומות אלקטרונית בארכיון
לצורך תאימות לרגולציה)
 – Public Foldersתיקייה ארגונית משותפת

SharePoint
 # Site Collectionאוסף אתרים
משתמשים חיצוניים
ניהול מסמכים :ערכות מסמכים
( ,)Document Setניהול גרסאות ועוד

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

אוסף אתרים פנימיים המותנה באימות משתמשים.
גישה עבור משתמשים חיצוניים לתוכן שנמצא ב.SharePoint Online-

Lync
שיחות ועידה באינטרנט בשילוב וידאו
באיכות  ,HDעם יכולת שיתוף מסכים,
הודעות מיידיות ( ,)IMחיווי על נוכחות
ושילוב שמע עם משתמשי Skype

שירותים מתקדמים
סנכרון עם :Active Directory
יבוא וסנכרון של משתמשים והרשאות
הזדהות אחודה ()Single Sign On
עם Active Directory
פריסה היברידית
עם  Exchange Serverמקומי
)Shared Activation Support (RDS

* חבילות  Office 365 Businessיכנסו לתוקף החל מה .1.10.14-יש להתעדכן באופן שוטף באתר  Office.comאו מול מפיצי הרישוי .ט.ל.ח

כולל העברת קבצים ,וידאו וקול .זימון ישירות מתוך ה .Outlook-כולל זימון
משתמשים חיצוניים.

