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OFFICE 365  
IRODA A FELHŐBEN
Az Office 365 olyan előfizetéses szolgáltatás, amely komplex irodai 
IT-környezetet biztosít szerver funkciók kiváltásával együtt. Az ismert Office 
komponensek mellett a megoldás havi vagy éves előfizetési díjért nagyvállalati 
szintű IT-infrastruktúrát is képes nyújtani akár egy napon belül

•  Szabadon megválasztható és variálható komponensek,  
telepíthető szoftver és online szolgáltatások együttese.

•  Nincs szükség beruházásra és saját szerverparkra.
•  A licencek száma hónap/év végén rugalmasan módosítható.
•  Egy személy több eszközön is jogosult a használatra  

(pl. desktop, laptop, telefon, tablet), akár otthon is.
•  Mindig a legfrissebb szoftver áll rendelkezésre, külön díj nélkül.

Mindig a legkorszerűbb 
szoftver, addicionális 

költség nélkül

A HAGYOMÁNYOS MŰKÖDÉS 
ISMÉTLŐDŐ BERUHÁZÁSI 

HULLÁMOKHOZ VEZET



Üzleti ügyfélszolgálat: 1444  |  Érdeklődni lehet: kapcsolat@invitech.hu

A szolgáltAtás előnyei
•  Előre kalkulálható, fix költség
•  Gyors és testre szabható bevezetés
•  Komplett, megbízható levelezési infrastruktúra, nagyméretű postafiókokkal
•  Egyszerű megosztás és jogosultságkezelés
•  Dokumentummenedzsment
•  Csoportmunka platform
•  Online konferencia program
•  Projektkezelés
•  CRM és üzleti intelligencia (BI)
•  Egyéni, online tárhely
•  Az adatok jogilag előírt tárolásához és kereséséhez szükséges technológiák
•  Enterprise szintű, szerveroldali spam- és vírusvédelem, illetve adat titkosítás
•  Pénzügyileg garantált 99,9%-os rendelkezésre állás és támogatás
•  Windows, Android, iOS és Blackberry támogatás

Miért Az invitech solutions?
•  Közel két évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az integrált informatikai  

és telekommunikációs szolgáltatások terén.
•  Komplex, testre szabható, költséghatékony megoldásokkal támogatjuk 

közel 6 ezer üzleti partnerünket.
•  Ügyfeleink között a távközlési- és hírközlési vállalatok szinte minden típusa 

megtalálható ugyanúgy, mint egészségügyi intézmények, pénzintézetek, 
energetikai vállalatok vagy éppen légitársaságok.

•  Az Invitech Solutions tapasztalatára, munkatársaink szakértelmére,  
a legmodernebb technológiákra és integrált szolgáltatási portfóliónkra 
támaszkodva bármely ügyfelünknek optimális, testreszabott,  
egyedi megoldásokat nyújtunk.

KapCsOlódó szOlgálTaTásaInK:
•  Migráció a korábban használt levelezési 

rendszerből
•  Office 365 támogatás

A saját üzemeltetésű irodai 
szoftverekhez jelentős 

szerverháttérre van szükség. 
Az office 365 előfizetéses 

konstrukciójához elég 
egy internetkapcsolat.
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