
Microsoft 365 Abonnementen :

Office Apps
Installeer Word, Excel,Powerpoint,  Outlook, 
OneNote,Acces and Publisher op 5 devices ..

Office Online Gebruik Office Apps in een Webbrowser

Office Mobile Gebruik Office Apps op o.a. je SmartPhone

E-mailhosting met een postvak van 50 GB ..
Gebruik je eigen aangepaste domeinnaam 
(bijvoorbeeld: jouwnaam@jouwbedrijf.com) ..  

Beheer je agenda, deel beschikbare vergadertijden,
 plan vergaderingen en krijg herinneringen ..
Plan gemakkelijk vergaderingen en reageer snel op 
uitnodigingen met behulp van gedeelde agenda's ..
Houd online vergaderingen en 
videogesprekken 
voor maximaal 300 personen met Microsoft Teams ..
Chat met je team vanaf je bureaublad of 
onderweg met Microsoft Teams ..
Maak teamsites om informatie, inhoud en 
bestanden op je intranet te delen met SharePoint ..

OneDrive

SharePoint ..
Werk aan een bestand en sla het direct op in 
OneDrive of SharePoint; je wijzigingen worden
 bijgewerkt op je gesynchroniseerde apparaten
Bestanden delen met externe contactpersonen 
door toegangs- of gastkoppelingen te bieden
Veilig documenten delen en e-mails verzenden, zodat 
alleen degenen met de juiste rechten toegang hebben tot 
de informatie

maximaal aantal gebruikers  300 300 300 300

Beveilig je e-mail tegen spam, malware, en bekende 
bedreigingen met Exchange Online Protection ..
Bepaal wie wanneer toegang heeft tot je bedrijfs- 
informatie met beveiligingsgroepen en aangepaste 
machtigingen

Maak een wachtwoordbeleid waarbij gebruikers na 
een bepaald aantal dagen hun wachtwoord opnieuw 
moeten instellen.

Beheer van pc's en mobiele 
apparaten

Configureer beveiligingsfuncties en -instellingen op 
Windows 10-pc’s en mobiele apparaten waarop iOS of 
Android® wordt uitgevoerd, met behulp van een 
gemakkelijk te gebruiken installatiewizard
Pas beveiligingsbeleid toe om bedrijfsgegevens te 
beveiligen op al je apparaten, inclusief iOS-, Android®- en 
Windows-pc’s, met Mobile Device Management van 
Intune5
Zorg voor beveiliging tegen geavanceerde bedreigingen 
die zijn verborgen in e-mailbijlagen en koppelingen, en 
krijg de beschikking over vooruitstrevende 
verdedigingsmethoden tegen zero-day-bedreigingen, 
ransomware en andere geavanceerde malwarepogingen, 
met Microsoft Defender voor Office 365
Dwing malwarebeveiliging af om te helpen je Windows 
10-apparaten te beveiligen tegen virussen, spyware en 
andere schadelijke software, met Windows Defender

Schakel beleid in voor onbeperkte cloudarchivering en 
langetermijnbehoud, om er zeker van te zijn dat je nooit e-
mail verliest, met Exchange Online Archiving

Wis op afstand bedrijfsgegevens op verloren of gestolen 
apparaten met Selectief wissen van Intune

 

Advanced Threat Protection

Beveiliging 

Cloud Opslag

Standaard Premium

Microsoft 365 Business

Teamwerk & communicatie

Email & Agenda

Apps for Business Basic

alleen OneDrive


