
Med Office 365 får du adgang til de velkendte Office-applikationer (Excel, 
Word, etc.), 1 TB online lagerplads i skyen samt cloud services som Skype 
for Business og Exchange Online. 

I de fleste løsninger er desuden inkluderet en fuld installation af Office, som 
du kan installere på op til 5 PC’er eller Mac-computere, 5 tablets (Windows, 
iPad og Android) og  5 smartphones. 

Fordi Office 365 ligger i skyen, er dine Office-programmer og -filer altid 
tilgængelige og opdaterede. Uanset om du arbejder online, offline, fra din 
PC, Mac, smartphone eller tablet, kan du finde det, du skal bruge, når du 
skal bruge det.

De fleste løsninger i Office 365 giver dig en indbakke på 50 GB, som du kan 
bruge til dine mail, kalendre og kontakter. Vælger du en E3 eller E5 enter-
prise-løsning, er der ingen begrænsning på størrelsen af din indbakke. 

Med Office 365 kan du sende mails på op til 150 MB, og dine mails, kalen-
dre og kontaktoplysninger vil altid være synkroniseret på tværs af enheder.

Få adgang til Office-pakken når det passer dig og hvor det passer dig

OFFICE 365



LØSNINGER OG PRISER

Exchange 
Online

Business 
Essentials Business Business 

Premium
Enterprise 

E1 ProPlus Enterprise 
E3

Enterprise 
E5

Vejledende  udsalgspris kr. 25,20 kr. 31,50 kr. 65,80 kr. 78,70 kr. 50,40 kr. 95,60 kr. 146,50 kr. 241,70

Antal brugere Ubegrænset Max 300 Max 300 Max 300 Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset Ubegrænset

Fuld installation af 
Office-pakken på op 
til 5 PC'er eller Macs

- - Ja Ja - Ja Ja Ja

Fuld installation af 
Office apps på op til 
5 tablets og 5 smart-
phones

- - Ja Ja - Ja Ja Ja

Mulighed for instal-
lation af Office 2013 
ProPlus på Termi-
nal/Citrix-server

- - - - - Ja Ja Ja

Online-udgave af 
Office (inkl. Word, 
Excel og Power-
Point)

- Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

1 TB fillagring og –
deling pr. bruger - Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

50 GB inbox til e-
mails, kalender og 
kontakter

Ja Ja - Ja Ja - Ja Ja

Ubegrænset antal 
onlinemøder med 
IM og Skype for 
Business

- Ja - Ja Ja - Ja Ja

Team-specifikke in-
tranet (Sharepoint 
Online Service)

- Ja - Ja Ja - Ja Ja

Socialt netværk 
(Yammer) til samar-
bejde på tværs af 
afdelinger og loka-
tioner

- Ja - Ja Ja - Ja Ja

Office Graph - per-
sonlig søgning og 
opdagelse på tværs 
af Office 365

- Ja - Ja Ja - Ja Ja

Portal til upload 
og deling af firma-
videoer

- - - - Ja - Ja Ja

App-administration 
(fx overvågning, 
analyse samt ak-
tivering af delt com-
puter)

- - - - - Ja Ja Ja

Få overblik over de mange muligheder i Office 365



LØSNINGER OG PRISER

Exchange 
Online

Business 
Essentials Business Business 

Premium
Enterprise 

E1 ProPlus Enterprise 
E3

Enterprise 
E5

Business Intelli-
gence-værktøj til 
analyse og visuali-
sering af data i Excel

- - - - - Ja Ja Ja

Overholdelse af 
regler og stand-
arder samt beskyt-
telse af oplysninger

- - - - - - Ja Ja

eDiscovery Center – 
central opbevaring 
af Excel og Share-
Point-indhold

- - - - - - Ja Ja

Avanceret eDiscov-
ery med forudsi-
gende kodning og 
tekstanalyse

- - - - - - - Ja

Power BI og Delve 
Analytics - analy-
seværktøjer til 
forbedring af effek-
tivitet

- - - - - - - Ja

Cloud PBX til sky-
baseret styring af 
opkald

- - - - - - - Ja

PSTN-møder via 
fastnet- eller mo-
biltelefon

- - - - - - - Ja

kr. 25,20 kr. 31,50 kr. 65,80 kr. 78,70 kr. 50,40 kr. 95,60 kr. 146,50 kr. 241,70Din pris*

* Alle priser er ex moms. Vi tager forbehold for prisjusteringer. 

Få overblik over de mange muligheder i Office 365

For spørgsmål, yderligere information, tilkøb eller priser bedes 
du kontakte os eller gå ind på vores hjemmeside. 




