
Office 365, buluttaki 
modern işletmenizdir.
Büyük planlarınız var. Bu nedenle, sizinle birlikte büyüyecek ve işinize üretkenlik, hareket, 
zeka ve güvenlik; size ve ekibinize her zaman en iyi şekilde çalışma özgürlüğünü verecek 
bir teknolojiye ihtiyacınız var.

Her çalışanınızın ihtiyacına uygun, birlikte 

kullanmaya olanak sağlayan esnek planlar arasından seçim 
yapın.

KOBİ’lere yönelik finansal olarak desteklenen

%99,9 
%43oranında kesintisiz 

çalışma 
garantisiyle

oranında KOBİ işyerleri 
dışında farklı konumlarda 
hareket halinde çalışıyor 

$ 

%70
oranında KOBİ 
birlikte çalışma 
imkanı için 
buluta 
yöneliyor

Şu adresten daha fazla bilgi edinin: 
www.microsoftkobi.com Üretkenlik katar
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Office 365 ile, en yeni Office 
uygulamalarını ve 
çok daha fazlasını elde edersiniz.

Office 365’in merkezinde, ister bulut hizmeti 
olarak alabileceğiniz isterseniz de bilgisayara 
kurup kullanabileceğiniz Office 
uygulamalarının her zaman en güncel sürümü 
yer alır. Ancak Office 365, bundan çok daha 
fazlasını sunarak her ölçekten kuruma, 
çevrimiçi toplantılardan belge paylaşma ve 
kurumsal seviye e-postaya kadar kurumsal 
düzeyde hizmetler sunmaktadır.

Her zaman günceldir. Artık eski sürüm 
Office kullanıyorum demeyeceksiniz!

Her kullanıcı 5 PC veya Mac'e Office'i 
yükleyebilir.

Dosyaları Yedeklemek için buluta 
kaydedin ve her yerden erişin.

Akıllı telefonunuzda ve tabletinizde 
Office'i kullanın.

Kurumsal seviye e-posta Kişiler, paylaşılan takvimler, sürekli güncel kalan istenmeyen posta ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma ile, 25 
MB'ye kadar olan e-postaların gönderilebildiği, 50 GB alanlı e-posta kutuları elde edin. Tüm dünyadaki işletmeler için lider e-posta çözümü 
olan Exchange ile oluşturulmuş e-posta teknolojisi ile profesyonel e-posta adresiniz için kendi özel etki alanınızı kullanın, tam özellikli 
çevrimdışı destek için Outlook ile bağlanın ve herhangi bir modern web tarayıcısıyla e-postaylarınıza erişin. PC veya Mac'inizde olduğu gibi, 
Windows Phone, iPhone, Android ve Blackberry cihazlarınızda da kullanılabilir.

Çevrimiçi toplantılar Ekran paylaşma, ses ve video, sanal 
beyaz tahtalar, anketler ve paylaşılan notlarla, 250'ye kadar 
kişinin katılabileceği önceden planlanmış veya anlık çevrimiçi 
toplantılar yapın. İş ortakları ve müşteriler herhangi bir 
HTML5 tarayıcısını kullanarak toplantılara katılabilirler.
Özel sosyal ağ bağlantısı ve işbirliği Şirketinizin iletişimde 
kalmasına, ekipler arasında bilgi paylaşmasına ve kararlarını 
daha hızlı ve ortak şekilde almasına yardımcı olan bir 
Kurumsal sosyal ağ kurun. 

Çevrimiçi toplantılar Ekran paylaşma, ses ve video, sanal beyaz 
tahtalar, anketler ve paylaşılan notlarla, 250'ye kadar kişinin 
katılabileceği önceden planlanmış veya anlık çevrimiçi toplantılar 
yapın. İş ortakları ve müşteriler herhangi bir HTML5 tarayıcısını 
kullanarak toplantılara katılabilirler.

Teknik destek  Office 365 aboneliğinizin kritik, hizmeti etkileyen 
olaylar için 1 saatlik yanıt süresiyle sağlanan 7/24 teknik destekle 
birlikte sunulduğunu bilerek Office 365'i güven içinde kullanın. 

Basitleştirilmiş BT yönetimi  BT altyapınızı küçülterek baş 
ağrılarınızı da azaltın. İçerikler tüm dünyaya yayılmış şekilde 
bulunan, sürekli yedekleme ve olağanüstü durum kurtarma 
olanaklarına sahip veri merkezlerinde güvenli şekilde 
depolanır. 

Finansal olarak desteklenen SLA Finansal olarak desteklenen 
%99,9 kesintisiz çalışma hizmet düzeyi anlaşmasına uygun şekilde 
hizmetlerinizin ihtiyacınız olduğunda kullanılabilir olacağını 
bilmenin huzuru içinde çalışın.



İşleri her yerden halledin  Kişiler nerede 
olursa olsun, çevrimiçi veya çevrimdışı olarak 
dosyaların en güncel sürümlerine ve işleri 
yapmak için gereken araçlara erişebilir ve onlarla 
çalışabilirler. Ve bunu istedikleri her cihazda 
yapabilirler.

Office 365 ile işiniz daha güçlü.

Office 365 işin yapılma biçimini değiştirir…

…ve şirketlerin BT'yi kullanma biçimini.

Birlikte daha iyi çalışın - bu kadar basit 
Office 365; Kurumsal seviye e-posta, paylaşılan 
takvimler, Anlık mesajlaşma, web konferansı ve 
bulutta depolanmış en güncel belgelere erişim 
sağlar. Güvenliği tehlikeye atmadan birlikte eş 
zamanlı olarak çalışabilirsiniz.

Sermaye giderlerini azaltın  Office 365 basit 
aylık abonelik olarak kullanılabilir. Yeni yazılımlar için 
yapılan büyük miktarlardaki peşin ödemeleri ortadan 
kaldırırken sermayeden çıkan BT maliyetini faliyet 
giderine çevirin.

Donanım ve enerji masraflarını kısın E-posta, 
web siteleri ve belge depolama için sunucu 
çalıştırmadan, enerji masraflarını azaltabilir ve artık 
yeni sunucu donanımı satın almak zorunda 
olmayacağınız için tasarruf edebilirsiniz. 

Her zaman güncel kalın  Office 365 bulutla 
çalıştığından, her zaman günceldir. Düzeltme eklerine 
veya yazılım yükseltmelerine gerek olmaz. Microsoft 
her ay yeni bir değer ve beceriler katıyor.

Kullanıcı başına lisans  Lisans verme işlemlerini 
basitleştirirken, her kullanıcıya 5 PC/Mac ve 5 mobil 
aygıtta iş açısından kritik teknolojilere erişim olanağı 
sağlayın. Geleneksel, cihaz başına lisans sağlanan 
yöntemlere göre daha fazla tasarruf edin.

İşinizi hızlı şekilde ölçekleyin  Office 365 sizinle 
birlikte büyür. Yeni bir kullanıcının eklenmesi, ek bir 
lisans satın almak kadar kolaydır. 

İhtiyacınız kadar lisanslayın  Office 365, 
kuruluşunuzdaki her kullanıcı için doğru işlev 
ihtiyaçlarına ve fiyat noktalarına uygun pek çok plan 
sunar.



Office 365 ile tam Office paketini alın…

…bulut tarafından sunulan yeni harika avantajlarla birlikte!

Office 365'te Office'i nasıl satın alabilirim?

Outlook  E-postalarınızı, programlarınızı, 
kişilerinizi ve yapılacaklar listenizi yönetin. Outlook, 
tüm önemli kişilerinizle iletişim kurmak için 
geleceğiniz tek yerdir.

Office 365 satın alırken, müşteriler Office masaüstü uygulamalarının her zaman aşağıdakileri de içeren tam ve güncel sürümünü alır:

Office, bilgisayarınıza hemen indirilip yüklenebilecek kullanıcı başına abonelik olarak dağıtılır. BT'ye gerek yoktur.

Her zaman güncel kalın  Office'i buluta 
bağlayarak, fark edilmeden arka planda yapılan 
güncelleştirmeler sayesinde masaüstü uygulamalarının 
her zaman en son sürümüne sahip olursunuz.

Office 365'te Office

Word  Tarzı olan belgeler oluşturun, çalışmalarınızı 
kolayca başkalarıyla zenginleştirin ve modern 
dokunmatik cihazlarda yeni okuma deneyiminin 
keyfini çıkarın.

PowerPoint  Kolayca başkalarıyla çalışın ve 
harika sunumlar tasarlayın. Sunum araçları 
fikirlerinizi sunmanıza ve izleyicilerinizi 
etkilemenize yardımcı olur.

OneNote Tüm notlarınız bir arada ve gittiğiniz her 
yerde. OneNote; yapacaklarınızı, toplantı notlarınızı 
ve hatırlamanız gereken diğer her şeyi bir araya 
getiren dijital not defterinizdir.

Excel  Excel verilerinizi keşfetmeniz için size 
sezgisel yöntemler sunar. Verilerinizi 
görselleştirmek ve bilgilerinizi yeni ayrıntılarla 
görmek için hızla yeni yöntemler keşfedin.

Publisher Profesyonel görünen, kişiselleştirilmiş ve 
cazip yayınlar oluşturmak ve paylaşmak için tanıdık, 
basit araçları kullanın.

Akıllı telefonunuzda ve tabletinizde 
Office'i kullanın iPad, Windows Phone, iPhone ve 
Android telefonları için Office uygulamalarıyla hareket 
halindeyken belgelerinize erişin ve düzenlemeler yapın. 

5 PC ve Mac'te kullanın Her kullanıcı Office 
masaüstü uygulamalarını işyerindeki veya evdeki 5 
Windows veya Macintosh bilgisayarında kullanabilir. 

Belgelere her yerden erişim Office 
dosyalarınızı çevrimiçi depolama alanınıza otomatik 
olarak kaydeder, böylece dosyalarınız otomatik olarak 
yedeklenir ve gittiğiniz her yerde erişilebilir olur. Artık 
bir dosyayı veya belgeyi almak için ofise dönmenize 
gerek yoktur.

Bu Office 365 planlarının tümü, yukarıda bahsedildi i gibi tam Office paketini içerir ve tek bir 
Office 365 hesabında birle tirilebilir. A a ıda, planlar arasındaki birkaç temel fark verilmi tir. 

Business Business 
Premium ProPlus E3 
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Fiyat $8.25 $12.5 $12 $20 

Bilgisayar Lisansı Sınırı 300 (her plan için) Sınırsız 

Microsoft'tan 7/24 telefon deste i1 Kritik sorunlar Tüm sorunlar 
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ı Windows bilgisayarlarında Word, PowerPoint, Excel, Outlook,  

OneNote, Publisher     

Mac için Office 2011     

iPad, Windows RT ve akıllı telefon uygulamaları     

Office Online     
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Active Directory tümle mesi     

Karma da ıtım için lisanslı   

Payla ılan bilgisayar etkinle tirmesi için destek (RDS senaryoları)   

Kurumsal Excel BI özellikleri: PowerPivot, PowerQuery (kurumsal veriler), 
PowerView, elektronik tablo denetimleri (kar ıla tırma/sorgulama)   

BT denetimleri: grup ilkesi, uygulama telemetrisi, güncelle tirme denetimleri   

Kurumsal ses için destek   
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r 1 TB bulut depolaması ( letmeler için OneDrive)     

E-posta, takvim (Exchange)   

Çevrimiçi toplantılar, anlık mesajla ma (Lync)   


