
COLABORARE 
LA DISTANȚĂ

Transformați provocarea lucrului de la distanță într-o activitate simplă, sigură și placută, beneficiați de mobilitate și creșteți 

productivitatea muncii echipei, utilizând suita de instrumente și aplicații în cloud, Microsoft 365 (Teams, Exchange, Yammer, 

SharePoint, Planner, Stream, Power Apps, Project si OneDrive). 

Veți avea acces remote la date, veți putea interacționa cu ușurință și lucra la același proiect, împreună cu echipa sau partenerii 

de afaceri, prin partajarea fișierelor în deplină siguranță, de oriunde v-ați afla și din orice dispozitiv.

Vă separă zeci de kilometri și, totuși, sunteți la doar un 
click distanță! 

RETHINK COLLABORATION



  FUNCȚIONALITĂȚI MICROSOFT 365

•  Comunicați cu ușurință în echipă sau cu partenerii de afaceri, prin 

intermediul întâlnirilor online și apelurilor video, folosind Microsoft 

Teams

• Reuniți toate chat-urile, întâlnirile, fișierele și aplicațiile echipei, 

pentru a comunica și lucra cu ușurință, dintr-un singur loc 

• Creați site-uri de echipă pentru a partaja informații, conținut și 

fișiere pe intranet

• Lucrați în comun pe documente, partajați în siguranță fișiere cu 

echipa sau cu partenerii de afaceri

•  Planificați activitățile proprii și ale echipei cu ajutorul Microsoft 

Planner

•  Colectați feedback de la clienți și angajați, prin chestionare online

•  Gestionați mai ușor proiectele de lucru

•  Utilizați aplicațiile Office instalate local, versiunile web sau mobile

• Beneficiați de un sistem de programări/rezervări, disponibil             

inclusiv clienților companiei

OPȚIUNI PACHETE

Pachet Basic
• Acces Office online
• 1 TB spațiu de stocare/utilizator  
• Email personalizat cu 50GB/utilizator 
• Sistem de management documente, stocare 
   și partajare fișiere 
• Video conferință și colaborare 

Pachet Standard
• Acces Office instalat pe PC 
• Acces Office online
• 1 TB de spațiu de stocare în cloud cu OneDrive
• Email personalizat cu 50GB/utilizator 
• Sistem de management documente, stocare                            
și partajare fișiere 
• Întâlniri online și apeluri video pentru până la 
   300 de utilizatori
• Versiuni Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote         
   complet instalate și actualizate permanent, pentru 
   Windows sau Mac
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 Locuiți în zone diferite ale 
orașului și, totuși, sunteți cu 
toții împreună! 

Sunteți alături de cei dragi și, 
totuși, puteți lucra în comun pe 
documente, împreună cu echipa 
sau partenerii de afaceri!

dintre angajați 
se simt mai productivi,

lucrând de acasă

dintre angajați 
și-ar dori să lucreze
la distanță, în viitor

se simt mai implicați,
participând cu toată echipa
la aceleași întâlniri online

51% 65% 52%


