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Office 365 szolgáltatáscsomagot kínál a Vodafone  
 

Informatikai megoldás teljes körű támogatással tervezhető havi díj ellenében 

 

 

Az Office 365 felhő alapú szolgáltatáscsomag már október 7-től elérhető a Vodafone-nál.  

teljes körű informatikai megoldást kínál minden vállalkozás számára. A 

Vodafone ügyfelei a szolgáltatásnak köszönhetően tervezhető havidíj ellenében, induló 

beruházások nélkül juthatnak biztonságos, nagyvállalati szintű eszközökhöz.  Az Office 365 

minden esetben a legfrissebb, jogtiszta Office alkalmazásokat kínálja. Segítségével a felhasználó 

bárhonnan hozzáférhet a levelezéséhez, vállalati dokumentumaihoz, videókonferenciákhoz, 

naptárához. A szolgáltatás tökéletesen együttműködik az Office legújabb verzióival, ugyanakkor 

az Office 365 hozzáférést biztosít olyan Office alkalmazásokhoz, amelyeket okostelefonokra 

optimalizáltak. 

 

Az Office 365 négy alapegysége 

 

Havidíjas alapú Office licensz (Word, Power Point, Excel, Lync kliens, OneNote, Access, Publisher), 

amelynek segítségével a céges fájlok, e-mailek bármely eszközről elérhetőek. A dokumentumok 

alapértelmezésben a felhőbe kerülnek, így automatikus biztonsági mentés is készül róluk és a 

bejelentkezést követően mindig elérhető a legfrissebb verziójuk. A program iOS és Android 

operációs rendszerű eszközökön egyaránt használható.  

 

Az Exchange Online üzleti levelezésen keresztül az e-mailek, a megosztott naptár, valamint a 

névjegyek bármely eszközön keresztül elérhetőek. A Microsoft Outlook-környezet fokozott spam 

és vírusvédelmet biztosít és 50 GB-os postaládát kínál. 

 

A Sharepoint Online dokumentumtár maximálisan támogatja a csoportmunkát. A 

dokumentumok központi helyről megoszthatóak, az adatok felhőbe menthetőek és akár internet 

hozzáférés nélkül elérhetővé tehetők. A szolgáltatásnak köszönhetően a dokumentumok azonos 



időben is szerkeszthetőek, továbbá lehetőség van saját weboldal készítésére is. A Sharepoint 

Online felhasználónként 25 GB Sky Drive Pro tárhelyet kínál.  

 

A Lync Online HD-videókonferenciák lebonyolítására ad lehetőséget. A képernyőmegosztásnak 

és a valós idejű jegyzetelési lehetőségnek köszönhetően online értekezletek is hatékonyan 

lebonyolíthatóak.   

A négy alapegységet magába foglaló csomag elérhető felhasználónként havi nettó 3990 

forintért. Igény alapú árajánlatot minden üzleti ügyfélnek külön biztosít a Vodafone dedikált 

üzletkötője.  

 

Igény esetén a mobiltársaság vállalja a teljes felhőalapú rendszer üzembe helyezését, az adatok 

áthelyezését is a kapcsolódó üzemben tartási szolgáltatások elvégzését akár helyszíni 

kiszállással. 

 
A Vodafone-ról 
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A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 30 országában van jelen és 

további 50 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 409 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. A Vodafone 

Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését, 

Jelenleg 22,71 százalékos részesedéssel van jelen a piacon (2013. szeptemberi adatok alapján). A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes 

és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 
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