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Kontakta oss för pris
Stora postlådor
Varje användare får 50 GB för lagring av
postlådor och kan skicka meddelanden på upp till
25 MB.
Outlook-support
Användarna kan ansluta kompatibla versioner av
Outlook till Exchange Online, så att de kan
använda det avancerade klientprogram de känner
till sedan tidigare.
Webbaserad åtkomst
Med Outlook Web App får du en förstklassig
webbläsarbaserad lösning för webb-klientåtkomst med samma utformning och känsla som
den fullständiga Outlook-klienten.
Mobilitet
Du får mobil åtkomst på alla telefoner där du kan
ta emot e-post, inklusive Windows Phone,
iPhone® samt Android- och Blackberry-enheter.
Delad kalender och delade kontakter
Användarna kan jämföra kalendrar för att boka in
möten. De kan också använda
samarbetsfunktioner, inklusive delade kalendrar,
grupper, den globala adresslistan, externa
kontakter, uppgifter, konferensrum och
delegeringsfunktioner.
Appar för Outlook
Användarna kan lägga mindre tid på att växla
mellan appar, tack vare en tilläggsmodell där
webbprogram från tredje part får enkel pluginåtkomst för både Outlook och Outlook Web App.
Säkerhet
Varje postlåda skyddas med förstklassigt skydd
mot skadlig programvara och mot skräppost via
Exchange Online Protection.
Arkiv på plats
Rensa upp i ostädade inkorgar genom att
automatiskt flytta gamla meddelanden till ett
lokalt arkiv.
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Orginalarkiv
Använd Originalarkiv för att bevara
borttagna och redigerade postlådeobjekt
från användarnas primära postlådor och
arkiv på plats.
Obegränsad lagring
Dra nytta av obegränsad lagring (50 GB
lagring i användarens primära postlåda,
obegränsad lagring i användarens arkiv på
plats).
Värdbaserade röstmeddelanden
Dra nytta av värdbaserade Unified
Messaging-tjänster med telesvar, ett
uppringningsgränssnitt och automatisk
företagsdirigering.
Skydd mot dataförlust (DLP)
Håll kontroll på känsliga företagsdata med
inbyggda DLP-policyer som baseras på
standarder för regelefterlevnad, t.ex. PII
och PCI, där du får hjälp att identifiera,
övervaka och skydda känsliga data genom
djupanalys av innehållet.
Kompletta, installerade Office-program
Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
Publisher och OneNote på upp till 5 PCeller Mac-datorer
Office på surfplattor och telefoner för en
komplett Office-upplevelse, installerad på
upp till fem surfplattor och fem telefoner
Onlineversioner av Office inklusive Word,
Excel och PowerPoint
Lagring och delning av filer med 1 TB
lagring/användare
Obegränsat antal onlinemöten,
snabbmeddelanden och HDvideokonferenser. Ingår: Skype för företag
Yammer hjälper anställda att samarbeta
mellan olika avdelningar, platser och
företagsprogram

