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Denkt u dat een migratie 
tijdrovend en/of ingewikkeld is? 

Sommige mensen denken dat 
een overstap naar de cloud 
ingewikkeld is. Wanneer je het 
besluit neemt om over te stappen 
ben je echter niet alleen.

Het ClearMedia-team 
ondersteunt uw IT-partner om 
deze overstap perfect te laten 
verlopen.

Een gebruiksklare all-in-one  
productiviteitsoplossing die veilig en  
betrouwbaar is. Office 365 maakt het mogelijk  
om te werken op elk tijdstip en vanop eender  
welke plaats.

Uw documenten en e-mails 
altijd en overal binnen 
handbereik

Dankzij Office 365 geeft u uw users de tools om te werken van op het 
device dat ze zelf kiezen. Omdat Office 365 volledig “cloud-based” 
is zijn u en uw collega’s niet langer gebonden aan jullie werkplek om 
productief te zijn. U heeft toegang tot Office, mail en de in Office 365 
gedeelde gegevens, altijd, overal, en op een veilige manier.
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Microsoft Office 365
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Voordelen

• Flexibel: Office 365 kan zorgeloos meegroeien met de noden  
van uw organisatie. Simpelweg een extra licentie toevoegen  
en u bent vertrokken!

• Mobiel: werk vanaf eender waar en wanneer u maar wilt, op 
eender welk toestel!

• Up-to-date: steeds toegang tot de laatste nieuwe updates van 
Office en de laatste nieuwe features in O365. 

• Overzichtelijk: al uw gebruikte tools en applicaties op 1 plaats, 
zowel naar gebruik toe als beheer.

• Veilig: Bescherm uw bedrijfsdata met Data Loss Prevention  
van Microsoft.

• Zorgeloos: uw services zijn gegarandeerd 99,9% beschikbaar  
met de SLA’s van Microsoft.

• Gebruiksvriendelijk: maak het niet alleen gemakkelijk voor uzelf, 
maar ook voor uw medewerkers om op een simpele én veilige 
manier data te delen. 

• Kostenbesparend: Door de maandelijkse prijs per licentie is het 
zeer transparant wat u elke maand uitgeeft. Bovendien is het 
aantal gebruikers maandelijks aanpasbaar

• Stay in touch: Even een snelle vraag aan een collega met  
Skype for business of een vergadering met collega’s op 
verplaatsing met “online conferencing” van Teams?  
Geen probleem!

Office 365 is aanpasbaar 
naar uw wensen 
 
Om de juiste licentie te kiezen volstaat het 
even stil te staan bij de noden van uw bedrijf of 
medewerkers.

1. Is een mailbox voldoende? Kies dan voor 
Exchange Online.

2. Wilt u bij uw mailbox ook de volledige Office 
suite? U heeft bijvoorbeeld de keuze uit 
een bijkomende Office 365 Pro Plus of de 
allesomvattende E3-licentie.

3. Heeft u nood aan een simpele, maar veilige 
oplossing voor meer productiviteit? Dan is het 
Office Business pakket iets voor u! 

4. Wilt u graag alle features die Office 365 u kan 
bieden op vlak van productiviteit en security, om 
zo nog beter samen te werken? Microsoft 365 
combineert ze allemaal.
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