5 nejdůležitějších úloh,
které vaši konkurenti přesouvají do cloudu
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Poskytování
a správa softwaru
pro podporu
produktivity
Pokud v současnosti…

nakupujete licence k softwaru
pro podporu produktivity pro
jednotlivá zařízení,
zvažte využití cloudu…

Díky sadě Office 365 získáte
aplikace pro podporu produktivity
na bázi předplatného a budete mít
k dispozici nástroje pro různé typy
zařízení.
– vždy aktuální,
– cenově dostupné,
– vylepšené možnosti
spolupráce.

Zálohování
a obnovení
Pokud v současnosti…

zálohujete na hardware, který
se nachází ve stejném umístění
jako váš hlavní počítač,
zvažte využití cloudu…

Služba Azure Backup vám
umožní zálohovat data do
cloudu. Budou tak v bezpečí,
ať se na vašem pracovišti
přihodí cokoli.
– rychlejší návrat k práci
po havárii,
– více dat k dispozici,
– omezení nákladů a rizik
spojených s ukládáním.

Další informace naleznete na
business.microsoft.com.
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E-mail a zasílání
zpráv
Pokud v současnosti…

Při velkém množství výkonných řešení,
která jsou dnes na trhu, by konkurenti
s agresivnějším přístupem mohli na trhu
lépe využívat čas, snížit náklady, zvýšit
flexibilitu a urychlit inovace. Nezůstávejte
pozadu. Níže uvádíme pět úloh, které
může provádět téměř každá firma.
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ve svých prostorách spravujete
e-mailový server nebo používáte
spotřebitelský e-mail,

Pokud v současnosti…

hostujete na pracovišti
souborový server,
zvažte využití cloudu…

Služba OneDrive pro
firmy vám umožní ukládat
a synchronizovat soubory.
– přístup k souborům odkudkoli
– nejnovější verze jsou vždy
synchronizovány a připraveny
k použití,
– bezpečnější sdílení díky použití
odkazů místo e-mailů.

zvažte využití cloudu…

Díky nástroji Exchange Online
v sadě Office 365 získáte
přístup k e-mailu na firemní
úrovni, který konfigurují
a spravují odborníci.
– nejmodernější funkce,
– bez nutnosti spravovat
servery,
– kvalitní zabezpečení
i anti-malware.

Sdílení souborů
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Řízení vztahů
se zákazníky
Pokud v současnosti…

vedete evidenci zákazníků
pomocí softwaru instalovaného
v počítači nebo na místním
serveru,
zvažte využití cloudu…

Získáte nástroj Dynamics CRM
Online – plně spravovatelnou
platformu CRM, která poroste
s vaší firmou.
– přístup k údajům
o zákaznících odkudkoli,
– kompletní přehled
o zákazníkovi,
– možnost získat statistiky
prostřednictvím analýz.

