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Het nieuwe Office is gearriveerd 

Het nieuwe Office biedt Midden-en Klein bedrijven de mogelijkheden om beter en 

productiever samen te werken. Krijg vanaf vrijwel elke locatie toegang tot uw 

vertrouwde Office-programma's. Zoals uw e-mail, agenda, video vergaderen en uw 

meest recente documenten. En het werkt op al uw apparaten, van pc's tot 

smartphones en tablets. 

NieuwNieuwNieuwNieuw    

Apparaten  Cloud  Sociaal  Vereenvoudigde IT 

Het nieuwe Office werkt 
op veel apparaten. Het 
nieuwe Office met zijn 
moderne, heldere en 
vloeiende userinterface 
werkt op touch, met muis 
en toetsenbord of met een 
pen. Het biedt u nieuwe en 
betere tools om efficiënter 
en op een natuurlijkere 
manier te werken. 

Nieuwe abonnementen. 
Het nieuwe Office is als 
cloud-dienst beschikbaar op 
abonnementsbasis. Als 
abonnee ontvangt u 
automatisch nieuwe up-
grades en profiteert u van 
handige cloud-diensten 
zoals documentopslag via 
SkyDrive. Hiermee kunt u 
zowel op uw tablet, pc en 
telefoon altijd bij uw 
content. 

Verbonden met uw 
contactpersonen. De 
nieuwe ‘People Card’ 
verzamelt informatie over 
uw contactpersonen (ook 
via Facebook en LinkedIn) 
en geeft u één duidelijk 
overzicht. Met enkele 
klikken plant u 
vergaderingen, verzendt u 
e-mails en begint u een 
chat, telefoon- of 
videovergadering in HD.  

Een gemeenschappelijke 
set IT-beheertools. Het 
nieuwe Office maakt IT 
eenvoudiger, zowel voor 
kleine bedrijven met 
beperkte IT-middelen als 
grotere bedrijven met een 
IT-infrastructuur. Het 
nieuwe Office is eenvoudig 
te installeren. Onderhoud en 
beveiliging kunt u aan 
Microsoft overlaten, terwijl u 
toch alle controle houdt die 
u wilt.* 

WaaromWaaromWaaromWaarom    upupupupgragragragradedededennnn    naar het nieuwe naar het nieuwe naar het nieuwe naar het nieuwe OfficeOfficeOfficeOffice????    

Als een van de volgende vier scenario's op uw bedrijf van toepassing is, dan is het misschien tijd voor een upgrade naar het 

nieuwe Office. 

Oude e-mail server. Gebruikt u een oude server en maakt u zich zorgen over de 

beveiliging en de onderhoudskosten? 

Mobiele medewerkers. Groeit uw bedrijf en zoekt u technologie die aan uw mobiliteits- 

en samenwerkingsbehoeften kan voldoen?  

Voorspelbare kosten. Variëren uw maandelijkse kosten en heeft u behoefte aan 

duidelijke en vaste kosten in één overzicht?  

Oude Office-versie. Gebruikt u een gedateerde versie van Office, zoals Office 2003, en 

ervaart u compatibiliteitsproblemen of maakt u zich zorgen over het stopzetten van de 

ondersteuning? 
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Uitstekende redenen om Uitstekende redenen om Uitstekende redenen om Uitstekende redenen om OOOOffffficeficeficefice    te kopente kopente kopente kopen    

Overal toegang Samenwerken Professioneel Beste op Windows Geen support meer 

Vanaf vrijwel elke 
locatie toegang tot uw 
meest recente 
documenten en 
bestanden via de 
vertrouwde Office-
programma's. Nu 
geoptimaliseerd voor 
gebruik op pc, 
smartphone en tablet. 

Eenvoudig 
samenwerken met  
de vertrouwde 
Microsoft Office-
programma's zoals 
Outlook gedeelde 
agenda's, gedeelde 
documenten en HD 
video vergaderen. 

Presenteer uzelf aan 
klanten als een 
professioneel bedrijf 
met goed beveiligde 
e-mail en websites. Ga 
moeiteloos data 
analyseren en geef 
effectieve presentaties 
met de nieuwe 
functies in Excel en 
PowerPoint. 

Het nieuwe Office 
functioneert goed op tal 
van apparaten, en levert 
met Windows 8 een 
geweldige ervaring. 
Office reageert net zo 
makkelijk op touch als 
op toetsenbord en muis. 

Op 8 april 2014 stopt de 
ondersteuning (en 
bijbehorende updates) 
voor Office 2003 
en Windows XP. Daarna 
loopt uw bedrijf mogelijk 
beveiligings-, compliance- 
en compatibiliteits- 
risico's als u deze 
software blijft gebruiken.  

Ontdek het nieuwe Office vandaag nog 

Passende oplossingenPassende oplossingenPassende oplossingenPassende oplossingen    
Of u nu een klein bedrijf heeft met beperkte IT-

middelen of een grote organisatie met geavanceerde 

IT-wensen. Het nieuwe Office heeft voor elke 

bedrijfsgrootte en IT-behoefte een optimale 

oplossing. Het nieuwe Office biedt bedrijven het 

beste met de Office 365 cloud-abonnementen, die 

toegang bieden tot de vertrouwde Office-

bureaubladtoepassingen, professionele e-mail, 

gedeelde agenda en video vergaderen. Office is net 

als het traditionele Office ook lokaal beschikbaar. 

Kies de Office-versie die het beste past bij de 

omvang en de behoeften van uw organisatie. 
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Office-programma’s 

Nieuwste Office-pakket op abonnementsbasis.  

Licentie per gebruiker op 5 pc's/Macs en 5 mobiele apparaten. 

Documenten, toepassingen en instellingen overal bereikbaar. 

Office-on-demand om het volledige Office naar een pc te 

streamen. 

Exchange Online 

Hosted e-mail en gedeelde agenda. 

25 GB opslagruimte per gebruiker. 

E-mails verzenden met uw eigen domeinnaam. 

Eersteklas beveiliging tegen spam en malware.                       

              

SharePoint Online 

Documenten delen en beheren in de cloud. 

Interne en externe sites voor samenwerking bij projecten. 

Online en offline toegang tot uw documenten. 

Gebruiksvriendelijke sjablonen om uw publieke bedrijfswebsite te 

bouwen. 

Lync Online 

HD-video vergaderen met meerdere partijen. 

Realtime notities maken en documenten delen. 

Chat en aanwezigheid ongeacht firewalls. 

Skype-federatie met aanwezigheid, chat en spraak. 

 

Het voordeel vanHet voordeel vanHet voordeel vanHet voordeel van    Office 365Office 365Office 365Office 365    ten ten ten ten 
opzichte van de opzichte van de opzichte van de opzichte van de cocococoncurrentiencurrentiencurrentiencurrentie        

Dit Dit Dit Dit wordt wordt wordt wordt er over Office 365er over Office 365er over Office 365er over Office 365    
gezeggezeggezeggezegdddd    

WAT WE DOEN: 

• Wij bieden een vertrouwde, bekende 

gebruikerservaring met een minimaal leerproces, op 

Windows pc, Mac, tablet, telefoon en browser.  

• Wij bieden een geïntegreerde, gebruiksvriendelijke 

oplossing die toegang geeft tot online en offline 

documenten, het delen van agenda's, chatten en 

bellen van pc naar pc of Mac. Zo kunt u vrijwel altijd en 

overal aan de slag. 

• 7/24 uur support 

• Integratie met andere Microsoft oplossingen 
 
WAT WE NIET DOEN: 

• Wij scannen geen e-mail van Office 365-klanten voor 

reclamedoeleinden. Office 365 heeft geen advertentie-

supported versie. 

• U hoeft bij ons geen afzonderlijke oplossingen te 

gebruiken om aan uw bedrijfsbehoeften te voldoen. 

 “Office 365 stimuleert een meer resultaatgerichte 
samenwerking door handelwijzen te veranderen en 

culturele normen in communicatiestijlen te doorbreken."  

Douma de Wit & Partners 
(Office 365 Kleine-bedrijvenklant) 

"Door de nieuwe voorzieningen in de administratieve 
software werd de noodzaak om digitaal te kunnen 

communiceren groter. We hadden nu een business case 
die gedragen werd door meerdere pijlers."  

Korein 
(Office 365 Kleine-bedrijvenklant) 

" Office 365 zorgt er niet alleen voor dat we efficiënter werken 

maar ook besparen we op kosten en verbeteren we onze 

bottom line.." 
 Free Record Shop 

(Office 365 Grootzakelijk-en Publieke sectorklant) 

Ga naar Office.com of informeer bij uw partner hoe u het nieuwe Office vandaag nog kunt ervaren. 

 

 


