Ønsker du å ta steget ut i
skyen?
Da kan vi hjelpe deg!
Vi tilbyr sky løsning fra Microsoft som lar din bedrift jobbe smart og effektivt.
Les, rediger eller del dokumenter med andre på en enkel måte.
Publiser nyheter, les, send, motta epost. Alt du trenger rett fra nettleseren din!
Uansett om du sitter med en pc, mobil eller nettbrett.

Office 365
Installer Office 365 på din PC eller Mac. Ta det
også i bruk på nettbrett og smarttelefoner og få
enkelt tilgang overalt. Bruk Office Online rett i
nettleseren for å gjøre raske endringer eller
samarbeide.
Lag strøkne dokumenter med de velkjente Office-programmene, lagre dem i
skyen, og rediger og samarbeid deretter med andre i sann tid via Office Online.

Ha med deg Office overalt!
Bare logg på Office, så følger dokumenter og
innstillinger deg til PC-en, nettbrettet, telefonen
eller nettet slik at du alltid kan fortsette der du
sluttet.

SharePoint Online
SharePoint Online har løsninger på flere av utfordringene mange bedrifter sliter
med i dag. SharePoint Online er et kraftig rammeverk for å samarbeide bedre,
oppbevare dokumenter, få oversikt over oppgaver, prosjekt og den interne
kunnskap.

SharePoint Online Innhold
Tidligere var SharePoint Online omtrent som en flatpakke fra Ikea. Du måtte
skru sammen det aller meste selv og ha det riktige verktøyet og de riktige
tegningene. Det trenger du ikke nå lenger!
Med SharePoint Online får du så mye servert ut av boksen at du kan ta det i
bruk som det er. Men fortsatt kan du lage skreddersøm, om du vil optimalisere
SharePoint Online til dine behov.

SharePoint Områder
Mange vil tenke intranett når de ser et SharePoint område, og det er riktig. Et
SharePoint Område oppretter du når du skal ha et sted der du lagrer felles
informasjon. Informasjon som skal deles med dine kolleger eller
samarbeidspartnere. Et SharePoint Område vil normalt inneholde:




Dokumentbibliotek
Kalender
Oppgaver

I tillegg kan du lage en egen epostkasse for området, et bildebibliotek eller
legge til andre apper som følger med eller finne noen apper i SharePoint Store.

SharePoint NyhetsFeed
Dette er bruk av sosiale teknikker på jobb. Den naturlige måte å oppdatere
hverandre på. Der du deler gode ideer og utvikler dem sammen med andre. Du
kan poste fra hvilken som helst enhet som mobiltelefon, pc eller nettbrett.
Alle får være med. Uansett om de sitter på et avdelingskontor, er en konsulent
eller en håndverker som står på en anleggsplass. Nå blir det lett å formidle hvor
problemet er med et bygg. Ta bilde, post det og få svar.

SharePoint Apper
SharePoint Online inneholder allerede mange ferdige apper.
Utover dette har SharePoint Store i tillegg en rekke apper som kan passe dine
behov eller ønsker.

OneDrive For Business
Med Sharepoint Online vil alle brukere få sitt eget hjemmeområdet. Dette het
tidligere SkyDrive Pro, men nå endret navn til OneDrive for Business.
Her har også kapasiteten for lagring nå økt opp til 1TB.
Med OneDrive synkroniserer du enkelt filer, dokumenter og bilder direkte på
ditt hjemmeområdet.
Ditt hjemmeområdet vil alltid være lett tilgjengelig fra hvilken som helst enhet.

