Het Office 365 portfolio
van Aumatics

Het Office 365 portfolio van Aumatics verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar
Office 365 abonnementen enorm toenemen. Van eenmanszaak tot aan het groot zakelijke segment, voor elke organisatie is
er een passende versie van Office 365. Graag willen wij via deze weg voor u inzichtelijk maken welke Office 365 plannen wij u
kunnen leveren en uit welke functionaliteiten deze bestaan.
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Eindgebruikersprijs via
Microsoft

€ 5,10
gebruiker/maand
of € 50,40
gebruiker/jaar

€ 10,70
gebruiker/maand
of € 105,60
gebruiker/jaar

€ 12,70
gebruiker/maand
of € 126,00
gebruiker/jaar

€ 6,70
gebruiker/maand
€ 80,40
gebruiker/jaar

€ 12,90
gebruiker/maand
€ 154,80
gebruiker/jaar

€ 19,70
gebruiker/maand
€ 236,40
gebruiker/jaar

€ 21,60
gebruiker/maand
€ 259,20
gebruiker/jaar
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Office
desktopversies:
Abonnement op Office
voor maximaal 5
computers of Macs per
gebruiker
Office op tablets en
telefoons voor de
volledige, geïnstalleerde
Office-versie op
maximaal 5 tablets en
5 telefoons
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OneDrive for
Business
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SharePoint Online

Skype voor Bedrijven

Yammer Enterprise

Integratie van
Active Directory:
Gebruikersreferenties en
machtigingen beheren
Management van
Apps: Groepsbeleid,
telemetrie, activering van
gedeelde computers
(RDS)

Eindgebruikersprijs via Microsoft
Grote postvakken: Elke gebruiker krijgt een opslagruimte van 50 GB voor het postvak en kan berichten versturen met een
maximale grootte van maar liefst 25 MB.

Ondersteuning voor Outlook: Gebruikers kunnen ondersteunde versies van Outlook verbinden met Exchange Online.
Dit betekent dat ze kunnen werken met de uitgebreide functionaliteit van het programma dat ze al kennen.

Toegang via internet: Webtoegang via Outlook Web App levert een prettige en vertrouwde manier van werken via een
interface die overeenkomt met het uiterlijk van de desktopversie van Outlook.

Mobiliteit: Toegang via de telefoon is mogelijk op alle telefoons die e-mail kunnen ontvangen, met inbegrip van Windows
Phone, iPhone®, en Android- en Blackberry-apparaten.

Gedeelde agenda en contactpersonen: Gebruikers kunnen agenda’s vergelijken om vergaderingen te plannen.
Verder hebben ze toegang tot functies voor samenwerking, zoals gedeelde agenda's, groepen, de algemene adreslijst,
externe contactpersonen, taken, vergaderruimten en functies voor het delegeren van taken.
Apps voor Outlook: Gebruikers hoeven minder tussen apps te schakelen dankzij het extensiemodel waarmee
webtoepassingen van derden als plug-in kunnen worden gebruikt in Outlook en Outlook Web App.

Beveiliging: Elk postvak wordt via Exchange Online Protection beveiligd met uitstekende bescherming
tegen malware en spam.

Intern archief: Maak het postvak overzichtelijker door oude berichten te verplaatsen naar een intern archief.

In-place bewaring: Met In-place bewaring kunnen gebruikers ervoor zorgen dat verwijderde en bewerkte postvakitems in
primaire postvakken en interne archieven behouden blijven.

Onbeperkte opslag: Profiteer van onbeperkte opslagruimte (50 GB opslagruimte in het primaire postvak van de gebruiker,
plus onbeperkte opslagruimte in het interne archief van de gebruiker).

Gehoste voicemail: Maak gebruik van gehoste Unified Messaging-services die oproepbeantwoording, een inbelinterface
en Auto Attendant-functies voor bedrijven bieden.

Preventie van gegevensverlies (DLP): Beheer vertrouwelijke bedrijfsgegevens met ingebouwd DLP-beleid gebaseerd op
voorschriften als de PCI-norm en de privacywetgeving. Zo kunt u gevoelige gegevens identificeren, volgen en beschermen
door middel van een grondige contentanalyse.

Exchange Online
Plan 1

Exchange Online
Plan 2

€ 3,40 gebruiker/maand
€ 40,80 gebruiker/jaar

€ 6,70 gebruiker/maand
€ 80,40 gebruiker/jaar

Eindgebruikersprijs via Microsoft
Aanwezigheid en groeps-chat
Bestanden overzetten in chatberichten
Audio- en HD-videogesprekken met gebruikers van Skype voor Bedrijven
Skype-connectiviteit (aanwezigheid, chat, audio- en HD-videogesprekken)
Groepsgesprekken met HD-video
Vergaderingen plannen in Outlook
Deelnemen aan vergaderingen via het bureaublad en webbrowsers
Anoniem deelnemen aan vergaderingen via webbrowsers
Hulpmiddelen voor vergaderingen voor presentatoren, vergaderlobby
voor deelnemers
Bureaublad, toepassingen en whiteboard delen
Bureaublad van anderen op afstand besturen
Audio en video in vergaderingen opnemen
Interoperabiliteit met andere aanbieders van inbelvergaderingen

Skype voor Bedrijven
Online Plan 1

Skype voor Bedrijven
Online Plan 2

€ 1,70 gebruiker/maand
€ 20,40 gebruiker/jaar

€ 4,60 gebruiker/maand
€ 55,20 gebruiker/jaar

Eindgebruikersprijs via Microsoft
Apps

App-catalogus en Marketplace

Samenwerken

Teamsites

Werkbeheer

Extern delen

Zoeken

Eenvoudig zoeken

Standaard zoeken

Enterprise Search

Content management

Content management

Recordbeheer

E-discovery, ACM, compliance

Bedrijfsinformatie

Excel Services, PowerPivot, PowerView

Zakelijke oplossingen

Access Services

Visio Services

Op formulieren gebaseerde toepassing

SharePoint 2013-werkstroom

Business Connectivity Services

SharePoint Online
Plan 1

SharePoint Online
Plan 2

€ 4,20 gebruiker/maand
€ 50,40 gebruiker/jaar

€ 6,70 gebruiker/maand
€ 80,40 gebruiker/jaar

Office 365 voor het mkb
Extra informatie over het Office 365 model voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb):
•	Het is mogelijk om in één en dezelfde omgeving Office 365 mkb-plannen te combineren met
Office 365 Enterprise plannen, maar ook met zelfstandige abonnementen als Exchange Online en
Sharepoint Online.
•	Klanten die nog beschikken over Office 365 Small Business, Small Business Premium of Midsize
Business wordt aangeraden om deze abonnementen te blijven gebruiken tot na de eerste verlenging
na 1 oktober 2015. Na deze datum wordt het “omzetten” naar het nieuwe Office 365 model mogelijk.
Deze klanten blijven overigens gewoon nieuwe features en updates ontvangen en kunnen tot en met
30 september 2016 seats blijven toevoegen.
•	Het maximum aantal seats van de Office 365 Small Business en
Small Business Premium abonnementen is verhoogd naar 300.
•	Na de verlenging moeten klanten over op de nieuwe abonnementen.
De bestaande plannen verdwijnen per 30 september 2016.

Microsoft cloudportfolio
Naast Office 365 bieden wij nog meer Microsoft cloudproducten. Hieronder
vindt u een greep uit het Microsoft cloudportfolio waarvoor u bij Aumatics
terecht kunt. Kijk ook eens op www.aumatics.nl
• Exchange Online Archiving
• Office 365 Extra File Storage
• Project Online & Visio Online
• Microsoft Intune
• CRM Online
• Microsoft Azure
• Azure Active Directory Basic en Premium
•	Enterprise Mobility Suite (bevat Azure Active Directory Premium,
Microsoft Intune en Azure Rights Management)
De verwachting is dat ons Microsoft cloudportfolio in de toekomst
steeds verder uitgebreid wordt. Houd onze website in de gaten voor
de laatste wijzigingen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Aumatics via info@aumatics.nl
of 085-4891240
De informatie in deze folder wordt regelmatig aangepast. Wijzigingen kunnen te allen tijde met
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Alle genoemde prijzen
in deze folder zijn onder voorbehoud en exclusief BTW.

Aumatics BV
Mijnbouwplein 115, 2628 RT Delft
www.aumatics.nl

T 085 - 489 12 40
E info@aumatics.nl

