
A Microsoft 365 
megoldásunkkal

Vállalata hatékony 
működése



Hozza ki a legtöbbet a Microsoft 365 és Office 365 szolgáltatásból a Vodafone-nal!

A Microsoft 365 és Office 365 cégére szabott megoldásaival lehetővé teszi, hogy kollégáival, partnereivel 
és ügyfeleivel adatkapcsolat függvényében akár hely- és időbeli kötöttségek nélkül is dolgozhasson, 
kommunikálhasson. A felhőalapú szolgáltatások révén nemcsak a különböző dokumentumok egyidőben 
történő szerkesztésére, megosztására nyílik lehetőség, hanem online audio- és videókonferenciák 
lebonyolítására is. Ezen előnyök által a rugalmas és hatékony működésről az otthoni munkavégzés esetén 
sem kell lemondania vállalatának. A biztonságosan kezelt és naprakészen frissített üzleti levelezés, naptár, 
dokumentumok, Word-, Excel-, PowerPoint-fájlok különböző mobil- és asztali eszközön elérhetőek.

KöltséghatékonyKorszerűKombinálható
Microsoft 365 és Office 365

A Vodafone támogatást biztosít 
a megfelelő szolgáltatás kiválasztásában

Egy szolgáltató, magyar 
nyelvű kapcsolat

Kiszámítható költségek, 
felhasználónkénti havidíj

Akár folyamatos 
támogatás

Igény esetén teljes 
vállalati bevezetés

Folyamatos internet kapcsolat 
a biztonságos eléréshez 
az előfizetésben vállaltak szerint
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Rugalmas munkavégzés 
távolról is

A Microsoft Teams segítségével 
a munkatársak együttműködhetnek, 
értekezleteket szervezhetnek, 
felhívhatják egymást, és fontos üzleti 
alkalmazásaikat egy helyen kezelhetik, 
így hatékonyan tudnak csapatként 
dolgozni akár távolról is.

Biztonság
Világszínvonalú biztonsággal 
modernizálhatja a védelmi funkciókat, 
kézben tarthatja a kockázatokat 
és teljesítheti a megfelelőségi 
szabványok előírásait.

Hatékony fájlmegosztás
A SharePoint minden projektcsapatnak 
vagy részlegnek dinamikus és produktív 
csapatwebhelyeket és tárhelyet 
biztosít, ezzel is elősegítve a hatékony 
csapatmunkát.

Professzionális támogatási 
szolgáltatás

Igény esetén a Microsoft 365 és 
Office 365 bevezetésében, migrációban 
és támogatásban is segítséget nyújtunk.

nettó havidíj/felhasználó bruttó havidíj/felhasználó

Microsoft 365 Vállalati Alapverzió (2 év) 1 290 Ft 1 638 Ft

Üzleti Microsoft 365 alkalmazások (2 év) 2 900 Ft 3 683 Ft

Microsoft 365 Vállalati Standard Verzió (2év) 3 670 Ft 4 661 Ft

Office 365 Enterprise E1 (2 év) 1 830 Ft 2 324 Ft

Office 365 Enterprise E3 (2 év) 5 500 Ft 6 985 Ft



A Vodafone Magyarország szakmai partnere által távoli konfiguráció szolgáltatást is tudunk biztosítani 
a Microsoft 365 és Office 365 rendszer üzembe helyezéséhez.

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, forduljon bizalommal Vodafone 
Ügyfélmenedzseréhez vagy hívja Kiemelt Ügyfélszolgálatunkat a 1788-as (+36 70 700 1788) telefonszámon.
Microsoft 365 csomagok igénybevételi feltételeire vonatkozóan minden esetben a mindenkori Vodafone Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiben (ESzSzF) foglaltak az irányadóak. A megrendelt Microsoft 365 és Office 365 (beleértve a támogatási szolgáltatásokat is) szolgáltatás 
határozott időtartamon belüli, Előfizető érdekkörébe tartozó okból történő megszűnése esetén Előfizető köteles a kapott kedvezményekkel megegyező összegű kötbér megfizetésére. Az ESzSzF elérhető a https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#aszf-eszszf oldalon. Az ajánlat 
visszavonásig érvényes. A Microsoft 365 termékek nem tartalmaznak adatkapcsolatot. A szolgáltatás igénybevétele internet hozzáférés útján lehetséges, amely költségei az előfizetőt, illetve a Felhasználót terhelik.

Microsoft 365 távoli konfiguráció

Amennyiben az Ön cége erőforrás vagy informatikai szakszemélyzet hiányában szükségét látja, hogy a Vodafone szakmai 
partnere segítsen a üzembelyezésben és alkalmazások használatának első lépéseiben, úgy az Ön számára távoli konfiguráció 
szolgáltatásunk mindebben segítséget nyújt.

A távoli konfiguráció szolgáltatásunk az alábbi szakmai folyamatokat tartalmazza:

Előkészületi munkák (időtartama maximum 1 óra, legfeljebb 2 részletben) 

• Technikai adatbekérő alapján a meglévő rendszer felmérése 
• Telefonos konzultáció a szolgáltatásokról az ügyféligények pontosítására 

Távolról végzett kialakítási munkák (maximális időtartama 2 óra) 

• Ügyfél fiók létesítése a Microsoft 365 és Office 365 rendszerben az ügyfél által megadott adatok alapján 
• Meglévő domain(ek) hozzárendelése a Microsoft 365 és Office 365 előfizetéshez 
• A felhasználók előfizetéshez rendelése – felhasználónév, a szolgáltatáson belüli jogosultsági szintek beállítása 
• Skype for Business beállítások elvégzése 
• Sharepoint Online beállítások elvégzése, 3 webtárhely kialakítása, maximum 3 lépéses vállalati folyamat beállítása 
• Teams beállítások elvégzése, 1 munkacsoport kialakítása 

Telefonos konzultáció 1 fő kijelölt kapcsolattartó részére (időtartama maximum 1 óra) 

• Létrehozott Microsoft 365 és Office 365 fiók és felhasználó lista bemutatása Office portálon 
• Telefonos szinkronizálás lehetőségeinek és lépéseinek ismertetése 
• Létrehozott Sharepoint Online webtárhely és folyamatok ismertetése 
• Létrehozott Teams csoport és folyamatok ismertetése 
• Felmerülő kérdések megválaszolása 


