Cennik Office365

Wybierz plan

Pełne, zainstalowane aplikacje
pakietu na maksymalnie 5
komputerach PC lub Mac*

Word

Excell

PowerPoint

Outlook

Publisher

OneNote

Pakiet Office na tablety i
telefony oferuje pełne,
zainstalowane środowisko
pakietu Office na maksymalnie 5
tabletach i 5 telefonach

Aplikacje pakietu Office w wersji
online, w tym Word, Excel i
PowerPoint

Przechowywanie i
udostępnianie plików dzięki 1
TB miejsca do magazynowania
na użytkownika

Office 365
Business
Essentials

Office 365
Business

Office 365
Business
Premium

189 zł

439 zł

479 zł

netto rocznie
za użytkownika

netto rocznie
za użytkownika

netto rocznie
za użytkownika

Poczta e-mail klasy biznesowej,
kalendarz i kontakty ze skrzynką
odbiorczą o rozmiarze 50 GB**

Nieograniczone spotkania
online, wiadomości
błyskawiczne i konferencje
wideo HD. Zawiera aplikację
Skype dla firm***

Yammer ułatwia współpracę
pracownikom w różnych
działach i lokalizacjach oraz za
pomocą różnych aplikacji
biznesowych

Maksymalna liczba
użytkowników

300

300

300

Office 365
Business
Essentials

Office 365
Business

Office 365
Business
Premium

Więcej o Office365 znajdziesz na ravnet.pl/office365

Jesteś zainteresowany jednym z naszych wdrożeń?
Chętnie pomożemy w doborze najlepszego rozwiązania.
e-mail: biuro@ravnet.pl
tel. +48 22 869 75 15

* Program Publisher: Tylko funkcje i/lub programy klienckie dla komputerów z systemem Windows. Nie można używać na różnych urządzeniach.
Plany, które nie zawierają klasycznej wersji pakietu Office, współdziałają z najnowszą wersją pakietu Office oraz z pakietami Office 2010, Office

2007 (z nieco ograniczoną funkcjonalnością), Office 2011 dla komputerów Mac i Office 2008 dla komputerów Mac. Nie obejmuje to planów
Exchange Online Kiosk i Office 365 Enterprise K1.
** Subskrypcje, które nie zawierają pełnych, zainstalowanych aplikacji pakietu Office. Aby móc korzystać z już znanej, zaawansowanej aplikacji
klienckiej, użytkownicy mogą łączyć się ze swoją pocztą e-mail klasy biznesowej przy użyciu następujących wersji programu Outlook: najnowsza
wersja programu Outlook, Outlook 2010, Outlook 2007 (z nieco ograniczoną funkcjonalnością), Outlook 2011 dla komputerów Mac i Outlook
2008 dla komputerów Mac. Nie obejmuje planu Exchange Online Kiosk ani planu Office 365 Enterprise K1.
*** Aplikacja Skype dla firm zawarta w planie Office 365 Enterprise E1 nie obejmuje funkcji sieci PSTN dostępnych w wersji zawartej w planie
Office 365 Enterprise E3. Program Skype dla firm nie jest jeszcze dostępny dla komputerów Mac. Najnowszą wersją jest program Lync 2011 dla
komputerów Mac. Program Lync dla komputerów Mac jest zgodny z programem Skype dla firm Server i usługą Skype dla firm Online.

