cloud

Office 365
Midsize Business
Office 365 er perfekt for bedrifter som trenger de nyeste
funksjonene i Office og en rekke andre produktivitetstjenester i
kombinasjon med funksjoner for overholdelse og verktøy for ITadministrasjon.
hva er Office365?

fakta office 365 midsize business

Her får brukerne Office-programmer de kjenner til og som er optimalisert
for enhetene deres. Dette gjør at alle ansatte kan gjøre en best mulig jobb
uansett hvor de er.

Dette får du
• 99.9 % oppetid
• Reduserte driftsutgifter

hvorfor Office365?

• Officepakke for inntil 100 brukere
• Hver bruker kan ha Office på inntil
5 enheter

Reduser IT-kostnadene og stopp oppdatering på servere. Med Office 365
får du fleksibel administrasjon og en serviceavtale som garanterer 99,9 %
oppetid. Da kan du bruke mer tid på din kjernevirksomheten.
Du får en ny og enhetlig administrasjonsopplevelse. Du kan enkelt
administrere Exchange-, SharePoint- og Lync-tjenester fra en hvilken som
helst nettleser, samtidig som du har avanserte PowerShell-kommandoer
tilgjengelige for automatiserte administrasjonsoppgaver.
Gjør overgangen til skybasert Office i ditt eget tempo. Bruk den nyeste
Office-versjonen direkte via nettet og kjøre den parallelt med en tidligere
Office-versjon inntil overgangen til nettskyen er fullført. Koble til lokale
servere for å migrere til Office 365 når du er klar.

• Mailserver:
E-postløsning med god plass på alle
dine enheter. Dele kalendre med
kollegaer.
• Lync Møterom:
Chat eller ha videosamtale med
kollegaer og kontakter utenfor
organisasjonen. Del innhold i møtene
• SharePoint:
Samhandle og få kontroll på felles
dokumentstruktur
• OneDrive for Business til hver bruker
med 1 TB personlig lagringsplass

vår kunde Thermica AS i Lier:

Visste du at...

NetSolution har levert nettverk, servere,

...du kan benytte 365 til

linjer, skrivere og Office 365 til Thermica.

å publisere bedriftens

Thermica opererer som spesialentreprenør i

hjemmesider? Enkelt og

et internasjonalt marked innenfor:
Kjøle- og fryselager, bygg for
næringsmiddelindustrien, lager- og
logistikkbygg og stålbygg.

effektivt!

NetSolutions produkter og løsninger
IT-løsninger
NetSolution er totalleverandør av IT-plattformer og våre fokusområder er installasjon, drift og vedlikehold av dataløsninger til bedriftsmarkedet og det offentlige. Vi har produkter og tjenester som
skreddersys til ditt behov enten det leveres i skyen, lokalt eller begge deler.
Vi utfører rådgivning ved valg av IT-plattform, utfører prosjektledelse og står for levering, installasjon og implementering. Vi leverer hardware/utstyr og software/kommunikasjonsløsninger fra de ledende aktørene i
markedet. Våre konsulenter innehar de riktige sertifiseringer.
Vi ligger i tetposisjon når det gjelder nye løsninger og teknologi i bransjen. Med kunnskapsrike og serviceinnstilte
medarbeidere, yter vi tjenester og leverer løsninger som skaper lønnsomhet for deg som kunde.

komplette forretningsløsninger
NetSolution leverer komplette forretningsløsninger for styring av din virksomhet. Begrepet omfatter
systemer for økonomi- og logistikk, serviceadminstrasjon, prosjektstyring, kundeutvikling (CRM) og
HR/lønn. Disse løsningene kan vi sy sammen med spesielle fagsystemer som din virksomhet måtte
benytte.

Dokumentløsninger
Vi tilbyr en bred portefølje, fra profesjonelle høyhastighets MFPer til svært priseffektive svart-hvitt
skrivere, fakser og skannere. Uansett hva du er ute etter, uansett størrelsen på ditt firma - vi leverer
produkter som gjør deg og dine medarbeidere enda mer effektive.
Våre produkter og tjenester gjør papirinformasjon om til digital informasjon og omvendt, og vi tilbyr
programmer for effektivisering av dokumentflyt - spar kostnader, ressurser og miljøet!

Telecom
NetSolution leverer Mobilt Bedriftsnett fra Telenor, og fiber og bredbåndstjenester fra Broadnet og
Kvantel. Vi er medlem av den landsdekkende Telekjeden som er markedets sterkeste uavhengige
kjede av telecom-forhandlere. Dette sikrer deg som kunde en enklere integrasjon og innføring av de
nye teknologiene innen kommunikasjonsløsninger.
Vi har krav på oss til enhver tid å ligge helt i forkant når det gjelder kompetanse og erfaring i betjening av en teknologi i rivende utvikling. Du som kunde kan føle deg trygg på at vi kan anbefale de beste telecom-løsningene til nettopp
din bedrift!

AV/Display
NetSolution leverer komplett møterom, og setter sammen markedsledende produkter til en funksjonell løsning som er skreddersydd for dine behov. Løsningene gir deg bl.a. mulighet til å avholde
møter og ha samordnet kommunikasjon med folk på andre lokasjoner.
I porteføljen har vi elektroniske tavler, SMART Board, til utdanning og møterom generelt, noe som
har revolusjonert måten å undervise og lære på.
Vi leverer også digital skjermkommunikasjon, også kalt ”Digital Signage”. Løsningen benyttes i dag som en intern
informasjonskanal innad i bedrifter, og i reklamesammenheng som informasjonskanal mot publikum i butikker, banker,
private og offentlige organisasjoner.

NetSolution
NetSolution Buskerud AS
Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen
salg.buskerud@netsolution.no

|

Tlf: 919 11000

NetSolution Vestfold og Telemark AS
Fjordgaten 13B, 3125 Tønsberg
salg.vestfold@netsolution.no

|

www.netsolution.no

NetSolution Vestfold og Telemark AS
Melkeveien 4, 3919 Porsgrunn
salg.telemark@netsolution.no

NetSolution Oslo og Akershus AS
Torstadbakken 4, 1395 Hvalstad
salg.oslo@netsolution.no

