91 %
dos profissionais utiliza o
Office 365 para acesso móvel
ou remoto a documentos
de trabalho.
Fonte: Ipsos Mori

60%
dos inquiridos (em Portugal)
acredita que o seu negócio
seria mais competitivo se
utilizasse tecnologia moderna.
Fonte: Ipsos Mori

+150
mil

utilizadores empresariais
do Office 365 em Portugal
Fonte: Microsoft

Único parceiro que
oferece uma solução
completa de marketing
digital e ferramentas
de produtividade
e colaboração
para PMEs.

Promova o seu negócio com a
Páginas Amarelas,
o seu parceiro de confiança em
Marketing Digital!

Contacte-nos para mais informações

Serviço a Clientes

808 210 220

SOLUÇÃO 360º

Office 365 Premium
Produtividade e colaboração no seu negócio.

Office 365 PREMIUM
Páginas Amarelas

Nova parceria Páginas Amarelas
e Microsoft.
A integração do Office 365 no portfólio de produtos Páginas Amarelas, com
um serviço personalizado, permite assegurar uma solução de produtividade e
colaboração única no mercado português.

O que é o Office 365 Premium Páginas Amarelas?
Solução de produtividade e colaboração que permite às PMEs trabalhar
de forma mais eficiente e totalmente integrada, a partir de qualquer
dispositivo e em total segurança.

Vantagens para
o seu negócio.
Maior produtividade
e colaboração
Email Outlook (50 GB), contactos,
calendário e documentos
sincronizados dentro e fora
do escritório, no seu PC, tablet
e smartphone.
Maior mobilidade

1

As versões mais recentes do Office, sempre atualizadas.

2

50 GB caixa de email profissional com sincronização de calendário e contactos.

3

Partilha e edição de documentos na cloud (1 TB de espaço).

Tenha sempre a versão mais
recente do Word, Excel,
Powerpoint, Outlook e OneNote
em todos os dispositivos.

4

A mesma experiência de utilização em todos os dispositivos.

Total segurança e inovação

5

Redução de custos com serviços de licenças, armazenamentos e backups.

Atualizações constantes,
backups automáticos e serviços
avançados de segurança.

Aplicações
Office

Email
Empresarial

Aplicações
móveis

Rede social
Empresarial

Exchange Online

iOS, Android,
Windows

Yammer

Armazenamento
1 TB
Desktop e Online

OFERTA

OneDrive Empresas

Reuniões Online
Skype Empresas

Gestão de
documentos
Sharepoint Online

Serviço Personalizado e Suporte Total Páginas Amarelas

Serviço personalizado Páginas
Amarelas
Oferta da instalação, migração
(emails) e suporte inicial por
utilizador.

Email, calendário Outlook

50 GB

Word, Powerpoint, Excel,
OneNote, Publisher Desktop

EMAIL
PROFISSIONAL

LICENÇAS
OFFICE EM
5 DISPOSITIVOS

Office para tablets & Smartphones
(iOS, Android, Windows)

· Smartphones
· Tablets
· PCs

Office online
OneDrive - Armazenamento
na cloud

1 TB

ARMAZENAMENTO
E PARTILHA
DE DOCUMENTOS

Sites de equipa, portais internos
(sharepoint)
Skype para empresas

COLABORAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

Rede social empresarial (Yammer)
Instalação inicial, migração email
e licenciamento por utilizador,
suporte da instalação em todos
os dispositivos

SERVIÇO PREMIUM
PÁGINAS

Suporte ao utilizador
(primeiros 3 meses)

Telefone

Suporte técnico 24/7
da Microsoft

Incidentes
críticos

AMARELAS

