Bee

CONNECTING INTELLIGENCE

One

BEE CURIOUS
START
CONNECTING
TODAY

De kracht van cloudservices
Microsoft Office 365

Overweegt u over te stappen naar de cloud? Met Microsoft Office
365 beschikt u over een hoogwaardige cloudoplossing, of u nu
werkt als zelfstandig professional of een grote onderneming heeft.
BeeOne voorziet u graag van een deskundig advies op maat.

Wat is Microsoft Office 365?

• Vereenvoudigd IT-beheer

Office 365 is een cloudservice van Microsoft

• Zakelijke sociale netwerken

die naadloos samenwerkt met vertrouwde

• Overal toegang tot documenten

programma’s als Outlook, Word, Excel

• Complete Office-versie

en PowerPoint en deze combineert met
professionele voorzieningen voor e-mail,
gedeelde agenda’s, chat, videovergaderen

Waarom Microsoft Office 365?

en het delen van bestanden. Op bijna

Werken hoe u wilt en waar u maar wilt

ieder apparaat en vanaf vrijwel iedere

•	Office gebruiken kan op al uw apparaten:

locatie. Er zijn verschillende abonnementen,
afgestemd op de grootte en behoeften van
bedrijven.

PC, Mac, tablet, smartphone
•	Synchroniseer bestanden naar uw
apparaten met SkyDrive Pro voor offline
toegang, automatisch synchroniseren en

Met Office 365 beschikt u over veilige,
hoogwaardige tools voor een vast

automatische back-ups
•	Geen eigen apparaat in de buurt? Meld u

maandbedrag zonder voorafgaande

aan bij Office in een browser en bekijk en

investeringen in de infrastructuur. U

bewerk uw bestanden op die manier

profiteert van alle productiviteitsvoordelen
van Microsoft Office én van de kracht die
cloudservices biedt.

Microsoft Office 365 biedt…
• Videovergaderingen in HD
• Hoogwaardige e-mailvoorziening

Beter samenwerken

Van groot belang voor kleinere

• 	Vergader online met videovergaderingen

ondernemers: straal professionaliteit uit

in HD, gedeelde schermen en realtime
notities
•	Met sitepostvakken zijn

•	Met een gemakkelijk op te zetten website
brengt u uw onderneming onder de
aandacht, zonder dat u een webdesigner

teamcommunicatie en documenten via

nodig heeft of hostingkosten hoeft te

Microsoft Outlook toegankelijk

maken

•	Vanuit SkyDrive Pro of Microsoft

•	U imponeert uw klanten met

SharePoint Online deelt u eenvoudig

videovergaderen in HD en het delen van

documenten

schermen
•	U deelt gemakkelijk grote bestanden en

Veilig online werken, optimale controle

synchroniseert deze met uw computer

•	Via het online beheercentrum kunt u

voor offline toegang

eenvoudig gebruikers toevoegen of
verwijderen, e-mail beheren en beleid
instellen voor bestanden delen. U regelt

Voordelige oplossing

gemakkelijk functies, instellingen en

•	Hoogwaardige tools, speciaal voor uw

implementaties voor alle medewerkers,
ook als u niet over IT-personeel beschikt
•	Altijd up-to-date bescherming tegen
malware, spam, virussen en phishing
•	Uw bestanden zijn veilig met een
automatische back-up
•	Heeft u behoefte aan bijvoorbeeld
een tweelaags authenticatieoplossing?
BeeOne verzorgt het graag.

zakelijke doeleinden
•	Altijd de nieuwste technologie, versies en
updates voor een vast maandbedrag
•	Vereenvoudigd licentiesysteem per
gebruiker tot vijf apparaten per gebruiker
• Geen licentiekosten vooraf
•	Gemakkelijk naar behoefte gebruikers
toevoegen of verwijderen

BeeOne Connecting Intelligence

slotte tot het doel van uw organisatie:

Wat heeft u nodig om mensen écht

winst behalen. BeeOne handelt vanuit

optimaal samen te laten werken als een

dit besef bij het creëren van een ICT-

topteam? Het antwoord is: Connecting

omgeving waarin mensen optimaal kunnen

Intelligence. Op elk gewenst moment de

samenwerken. Dit doen wij door een

juiste informatie dáár hebben, waar die

perfect passende, gebruiksvriendelijke

nodig is. Een naadloos ingerichte ICT-

infrastructuur te bedenken, te leveren en te

omgeving is in de huidige kenniseconomie

onderhouden.

onontbeerlijk: u heeft een feilloos
kennismanagementsysteem nodig. Door de

Onze ervaren ICT-professionals realiseren

beschikbare competenties te delen, haalt

al jarenlang vooruitstrevende oplossingen

u het maximale uit alle in de organisatie

op het gebied van netwerk-, server- en

aanwezige denkkracht.

werkplekbeheer. Onze kernactiviteiten
zijn Software Development en Network

Connecting Intelligence leidt onder meer

Services. Daarnaast beschikken wij over

tot meer synergie, hogere productiviteit,

een eigen ‘inhouse’ datacenter met

meer medewerkerstevredenheid en ten

bijbehorende diensten.

Onze experts gaan graag met u om tafel om uw wensen in kaart te
brengen en uiteindelijk bij te dragen aan een beter bedrijfsresultaat.
Bel gerust voor meer informatie of om een afspraak te maken.
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