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O que é o Microsoft 365?

Uma solução completa e inteligente,
incluindo o Office 365, o Windows 10
e o Enterprise Mobility + Security,
que capacita todos a serem criativos
e trabalharem juntos de forma
segura.
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Capacite sua equipe,
proteja seus negócios
e simplifique o
gerenciamento de
TI com uma única
solução criada para a
sua empresa.

O que é o Microsoft 365?

Criado para organizações com até
250 funcionários, o Microsoft 365 Business
reúne recursos de vários produtos
da Microsoft em uma solução criada
para empresas de pequeno e médio
porte. Ele é integrado às plataformas
Office 365 e Windows 10, com recursos de
gerenciamento e segurança de dispositivos
para ajudar a garantir a proteção dos
dados da sua empresa.
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Capacite as pessoas para
trabalharem de qualquer
lugar, em qualquer
dispositivo.
• Trabalhe com segurança de
qualquer lugar
• Trabalhe off-line e sincronize
depois se não tiver Wi-Fi
• Funciona em dispositivos com
Windows, iOS e Android

Obtenha muito mais
conectando funcionários,
clientes e fornecedores.
• Faça um ótimo trabalho com
ferramentas comuns, como Word,
Excel, PowerPoint e muito mais
• Conecte-se com clientes, colegas e
fornecedores
• Reúna equipes e recursos
• Conheça a Cortana, sua assistente
pessoal digital
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Proteja dados em vários dispositivos com segurança
contínua.
• Proteja dados em vários dispositivos
• Proteja-se contra phishing e outras ameaças de segurança
• Mantenha-se seguro com as versões mais recentes do Office 365 e do Windows 10

Simplifique a configuração e o gerenciamento de
dispositivos e serviços com um único console de TI.
• Fácil de configurar e implantar
• Gerencie usuários e dispositivos de um único painel
• Logon único para todos os serviços e todos os dispositivos.

Descubra as vantagens do Microsoft 365 Business
Office 365 Business Premium

Aplicativos do Office

Microsoft 365 Business

Office em tablets e telefones
Aplicativos do Office totalmente instalados e em versões para a Web

Exibição e edição de arquivos e documentos

1 TB para armazenamento e compartilhamento de arquivos

Serviços de colaboração

Email empresarial (50 GB), calendário e contatos
Reuniões online (mensagens instantâneas, áudio e conferência/chat em vídeo
em HD)
Espaço de trabalho baseado em chat do Microsoft Teams

Aplicativos de negócios

Outlook Customer Manager, Bookings, MileIQ*
*No momento, o MileIQ está disponível apenas para clientes nos EUA, no Reino
Unido e no Canadá.

Gerenciamento de dispositivos

Console único para gerenciar configurações de usuário e dispositivos
Implantação em PC com autoatendimento com o Windows AutoPilot
Implante automaticamente os aplicativos do Office em PCs com Windows 10

Segurança

Proteja os dados da empresa em vários dispositivos
Proteja o acesso a documentos em dispositivos móveis

7

Setembro de
2017

Saiba mais sobre

O que é o Microsoft 365?

Microsoft 365 Business

