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Office 365
Altijd, overal en met elk device beschikking over uw
Office-toepassingen, in de cloud

UITDAGING
Overal werken met uw Office-toepassingen

OPLOSSING
Office 365

RESULTATEN
Altijd, overal en met elk device beschikking over Officetoepassingen
Vereenvoudiging van de samenwerking
Ondersteuning van Avit

Uitdaging
Overal werken met uw vertrouwde Office programma’s
zodat u en uw medewerkers continu beschikbaar zijn.
Onderweg, op kantoor en wanneer het u schikt, en dat
allemaal om de samenwerking zowel in- als extern te
verbeteren. Met Office 365 wordt voor deze uitdaging de
oplossing geboden.

Oplossing
Office 365 is een op cloud gebaseerde dienst die wordt gehost
door Microsoft. Met Office 365 heeft u altijd en overal de
beschikking over uw Office-toepassingen. Het bevat alle
componenten om samen te werken, uw zakelijke e-mail,
agenda en documenten zijn altijd binnen handbereik.
Met Office 365 ontvangt u de meest recente versies van onder
andere Word, Excel en Publisher. De Office 365-toepassingen
zijn altijd up-to-date en kunnen eenvoudig worden gebruikt.
Avit helpt u in een vroeg stadium bij het maken van de juiste
pakket keuze, maar ook met het in kaart brengen van het
migratietraject voor uw organisatie. Wij kunnen u
ondersteunen met advies, begeleiding, implementatie,
beheer en support.
In verreweg de meeste gevallen zal vanuit een bestaande IT
omgeving begonnen worden met Office 365. Hiermee zijn er
verschillende opties om de huidige omgeving te koppelen of
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om geheel op Office 365 over te stappen. Een hybride
omgeving waarbij een gedeelte van de medewerkers of
diensten op de huidige omgeving blijft behoort eveneens tot
.
de mogelijkheden.

✓
WERKWIJZE AVIT
-

Inventarisatie van de bestaande
infrastructuur;

-

Opstellen van een migratiestrategieen planning;

-

Inrichting en configuratie migratie
omgeving;

-

Inrichten van Single- of Same Sign On;

-

Inrichten van een hybride Exchange
infrastructuur;

-

Inrichten van de Sharepoint
informatiestructuur;

-

Integratie met mobiele devices;

-

Migratie van Exchange;

-

Migratie van Data;

-

Beveiliging van de gehele omgeving.

De eerste stap bij het gebruik van Office 365 is meestal de
migratie van de bestaande e-mailomgeving naar Office 365.
Vanuit een Exchange 2003 of hoger kan alle data, zoals email, agenda en contactpersonen, worden meegenomen naar
Office 365. In het geval van een andere mailoplossing of een
oudere versie helpt Avit u ook graag verder.
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PRAAT DIRECT VERDER
Doorpraten over de mogelijkheden van de
Office 365? Neem contact op met onze
Sales afdeling
Algemeen : +31 (0)30 600 41 00
Support : +31 (0)88 032 10 33
E-mailadres :info@avitgroup.com
www.avit-xantes.nl
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