
Sizinki gibi işletmeler için tasarlanan bir teknoloji çözümüyle hayalinizdeki 
işletmeyi oluşturmaya hemen başlayın. 

1. Dimensional Research, Collaboration Trends and Technolog (İşbirliği Eğilimleri ve Teknolojisi), Ağustos 2015. 
2. TECHnalysis Research, Workplace of the Future: Progress, But Slowly (Geleceğin İş Yeri: İlerleme Var, Ama Yavaş). 
3. Wrike, 2016 Mobile Productivity Report (2016 Mobil Üretkenlik Raporu).
4.  The Boston Consulting Group, The Mobile Revolution: How Mobile Technologies Drive A Trillion-Dollar Impact (Mobil Devrim: Mobil Teknolojilerin Yol Açtığı Trilyon 

Dolarlık Etki), Ocak 2015.
5.  Forrester Research, The Way We Work: A Mobile, Collaborative Workforce Needs an Accessible and Flexible Toolkit (Çalışma Biçimimiz: Mobil, İşbirliğine Dayalı bir İş Gücü 

Erişilebilir ve Esnek Bir Araç Takımına İhtiyaç Duyar), Ocak 2017.
6.  Ponemon Institute, The Economic Risk of Confidential Data on Mobile Devices in the Workplace (İş Yerindeki Mobil Cihazlarda Bulunan Gizli Verilerin Ekonomik Riski), 

Şubat 2016.

© 2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu belge “olduğu gibi” sağlanmaktadır. URL ve diğer İnternet Web sitesi başvuruları dahil olmak üzere bu belgede ifade 
edilen bilgiler ve görüşler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Belgenin kullanımından doğan risk size aittir.

Planlara ve Fiyatlara bakın

Mobil uygulamaların mobil olmayan 
uygulamalardan daha az işleve sahip 
olduğunu veya daha zor kullanıldığını 
düşünen çalışanların oranı.3

Çalışanların %61’i etkili 
iş araçlarının daha hızlı hizmet 
sunmalarına imkan tanıdığını 
düşünüyor.4

Sorun

Çözüm

Doğru araçlara sahip olmayan 
mobil çalışanlar, müşterilere 
hızlı yanıt vermeve ofis 
dışında üretkenliği sürdürme 
konusunda yetersiz kalabilir.

Microsoft 365 Business ile Office 365 uygulamaları, 
OneDrive İş dosya depolama alanı ve Outlook gibi araçlar 
tümleşik biçimde sunulduğundan, çalışanlar hareket 
halindeyken üretkenliği sürdürebilir ve çevrimdışıyken 
bile e-posta, takvim ve verilere bağlanabilir. Bağlantı 
yeniden kurulduğunda dosyalar ve gelen kutusu otomatik 
olarak eşitlenir.
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İhtiyaç duyduğunuz her yerde mobil 
çalışma olanağı elde edin

Çalışanların %28’i 
şirketleri tarafından sağlanan 
araçların eksiklerini kapatmak için 
en az bir onaysız araç kullanıyor.5

Bir çalışanın mobil cihazının 
güvenlik ihlaline maruz kalması 
durumunda sorunun araştırılması, 
denetim altına alınması ve 
giderilmesi için ortalama maliyet.6

Sorun

Çözüm

Sayısı inanılmaz bir hızla artan 
cihazlar ve uygulamalar yüzünden 
şirketinizin hassas verileririsk 
altında kalıyor.

Windows 10’un gücüne de sahip olan Microsoft 365 Business, 
güvenlik ilkelerinin otomatik ve genel olarak uygulanmasını 
sağlayarak işletmenizin veri güvenliğinin ihlal edilmesi riskini azaltır. 
Cihazlar en son güncelleştirmeleri alır ve yerleşik şifreleme özelliği 
ise kaybolan ve çalınan cihazları kilitler. Uçtan uca bir çözüme sahip 
olmak istiyorsanız, çalışanlarınıza Windows 10’daki en iyi güvenlik 
özellikleriyle eksiksiz mobil kullanım sunacak şekilde tasarlanan 
Microsoft Surface cihazları sunmanız yararlı olabilir.
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Kesintisiz güvenlikle daha iyi korunun

Bilgi çalışanlarının 
%83’ü işbirliği yapmak 
için teknolojiye gereksinim 
duyuyor.1

Belgeler üzerinde 
işbirliği yapmak için hala 
e-posta kullanan bilgi 
çalışanlarının oranı.2

Sorun

Çözüm

Dosyaların e-postayla 
gönderilmesi yavaşveverimsiz 
bir süreçtir. Çalışanlar en son 
sürüm üzerinde çalıştıklarını 
nasıl anlayabilir? Nasıl hızlı 
kararlar alabilir?

Office 365’in gücüne sahip olan Microsoft 365 
Business, çalışanların kolayca bir Skype 
Kurumsal görüntülü konferansı başlatarak 
hepsi aynı odadaymış gibi iletişim 
kurmasına, dosyaları görüntülemesine, 
işbirliği yapmasınavesonraki adımları 
planlamasına imkan tanır.
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Başarıya birlikte ulaşmak için daha fazla 
işbirliği yapın

“İş teknolojisi çözümü bulma” görevini yapılacaklar listenizden silin. Microsoft 365 
Business, BT’yi basitleştiren, veri güvenliğinizi güçlendiren ve çalışanların 

cihazlarını Windows 10 ile Office 365’ten en son sürümlerle güncel tutan bulut 
tabanlı tümleşik bir çözümdür.

Microsoft 365 Business çalışanlarınıza 
yardımcı olabilir:

Microsoft 365 Business’la 
başarıya birlikte ulaşın
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