
Office 365 maakt samenwerken makkelijker dan ooit. Altijd en overal toegang tot e-mail, documenten, 
contactpersonen en agenda’s, vanaf elk apparaat. Het pakket omvat de vertrouwde Microsoft-programma’s die al 
jaren gebruikt worden in de standaard kantooromgeving, zoals Word, Excel, Outlook en PowerPoint. Office 365 is 
een alles-in-één service met betaling naar verbruik voor een betaalbare prijs, met een hoogwaardige beveiliging en 
betrouwbaarheid. Office 365 synchroniseert e-mail, contactpersonen en agenda’s realtime op verschillende apparaten 
waardoor gebruikers altijd over de laatste versie van de bestanden beschikken.

Samenwerken
Ongeacht of er online of offline gewerkt wordt, Office 365 staat 
24/7 klaar op de computer, tablet of telefoon. Daarmee werken 
gebruikers gemakkelijk samen met collega’s, partners en klanten, 
met documenten die altijd up-to-date en vanaf bijna elke locatie 
toegankelijk zijn. Online kan er tegelijkertijd samengewerkt worden 
in Office-bestanden en kunnen gebruikers elkaars wijzigingen direct 
zien. Samenwerken was nog nooit zo eenvoudig. Met Office 365 
is zorgen maken over IT niet meer nodig: alle services zijn altijd 
beschikbaar en up-to-date.

Office 365 via Claranet zorgt met behulp van de extra service 
Management Plus dat alle technische en administratieve 
beheerstaken uit handen gegeven kunnen worden. Claranet zorgt 
ervoor dat u het meeste uit de investering haalt zodat u en de 
eindgebruiker zich volledig kunnen richten op de eigen business 
zonder zich druk te maken over de onderliggende IT. 

De bestaande gegevens van de huidige exchange-omgeving kunnen 
moeiteloos worden gemigreerd naar de nieuwe Office 365-omgeving. 
Claranet zorgt voor een naadloze overgang en migratie van alle 
exchange data; zowel e-mail, taken, agenda-items, etc. 

Via het Microsoft CSP-programma kan een select aantal distributeurs, 
managed serviceproviders, ISV’s en hostingproviders hun producten 
en diensten bundelen met Microsoft-cloud-diensten. De partner 
draagt daarbij zorg voor implementatie en beheer van de Microsoft 
software, inclusief facturatie en ondersteuning. De klanten van 
Claranet hebben via het CSP-programma de mogelijkheid om hun 
bestaande dienstenpakket op abonnementsbasis uit te breiden met 
Microsoft diensten en applicaties. Klanten hoeven dus zelf geen 
investering te doen en hebben het voordeel dat zij met Claranet één 
vast aanspreekpunt hebben voor al hun Cloud-diensten. 
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• Een enkele totaalleverancier voor alle ICT
• Capaciteit is schaalbaar, altijd en overal bereikbaar
• Eigen support 24/7, direct beschikbaar
• Hoogste certificering informatiebeveiliging

• Kostenbeheersend en geen piekinvesteringen
• Groot gemak, ICT als stroom uit de muur
• Nieuwste hardware & software
• Microsoft Cloud Solution Provider

Claranet Product      Microsoft Office 365

Office 365
Business Essentials

Office 365
Business Premium

Office 365
Enterprise E3

Zakelijke e-mail, agenda en contactpersonen met een 
postvak van 50 GB per gebruiker √ √ √

Onlineversies van Office, inclusief Word, Excel en 
PowerPoint √ √ √

Bestanden opslaan en delen met 1 TB opslag per 
gebruiker / OneDrive √ √ √

Onbeperkte onlinevergaderingen,  chatberichten en 
videovergaderingen in HD. 
Inclusief Skype voor Bedrijven-app

√ √ √

Intranetsite voor uw teams met aanpasbare 
beveiligingsinstellingen √ √ √

Sociaal bedrijfsnetwerk om medewerkers de mogelijkheid 
te bieden tussen afdelingen en locaties samen te werken √ √ √

Aangepast zoeken en ontdekken in Office 365 met Office 
Graph √ √ √

Professionele hulpprogramma’s voor storytelling om 
interactieve rapporten, presentaties en meer te maken √ √ √

Office op tablets en telefoons voor de volledige, 
geïnstalleerde Office-ervaring op maximaal 5 tablets 
en 5 telefoons per gebruiker 

√ √

Volledige, geïnstalleerde Office-programma’s Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook, Publisher en OneNote op 
maximaal 5 pc’s of Macs

√ √

Zakelijke videoportal voor het uploaden en delen van 
video’s binnen het bedrijf √

Bedrijfsbeheer van apps met groepsbeleid, telemetrie en 
activering van gedeelde computers √

Selfservice Business Intelligence voor het ontdekken, 
analyseren en visualiseren van gegevens in Excel √

Compliance en gegevensbeveiliging, waaronder juridische 
bewaring, Rights Management en preventie van 
gegevensverlies voor e-mail en bestanden

√

Hulpprogramma’s in het eDiscovery Center ter 
ondersteuning van compliance √

Maximum aantal gebruikers 300 300 onbeperkt

Prijs (excl. Management Plus) Vanaf € 3.80 Vanaf € 9.60 Vanaf € 19.00

Prijs (incl. Management Plus) Vanaf € 6.30 Vanaf € 12.10 Vanaf € 21.50

Migratie Service eenmalig per account € 45

Waarom kiezen voor Claranet?

Thuis of op het werk, van desktop tot internet en de apparaten er tussen in: Office 365 biedt de tools waarmee u uw 
werk gedaan krijgt. Bel ons sales team voor begeleiding of om uw bestelling te plaatsen op: 040 239 3300

Meer informatie :
claranet.nl - twitter.com/claranet_nl
Voor het maken van een afspraak :
040 - 239 3300 - verkoop@claranet.nl


