
N 

 

 

Office 365 Open Lisans Planları 

Office 365 Orta Ölçekli İşletme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5-250 çalışanı bulunan şirketler için idealdir (Kullanıcı sayısı limiti: 300) 

- Tüm Office uygulamaları (Office ProPlus): Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher, Lync, 

InfoPath’in her zaman en güncel versiyonları 

- Kullanıcı başına 5 PC, Mac ve mobil cihazlarda aynı Office deneyimi 

- Mesajlaşma (Exchange Online), Belge Yönetimi/Paylaşımı (SharePoint Online), Anlık ileti/HD Video konferans 

(Lync Online) hizmetine ücretsiz sahip olma 

- Kullanıcı başına 50 GB Kurumsal e-posta ve 30 gün’e kadar silinen e-postaları geri getirme.  

- Kötü amaçlı yazılımlara ve istenmeyen postalara karşı en üst düzey koruma ve filtreleme. 

- Ek barındırma ücreti ödemeden herkese açık bir web sitesi tasarlama imkanı 

- 10 GB temel depolama + kullanıcı başına 500 MB depolama alanı sayesinde şirket içi ekip siteleri oluşturma, 

kolay belge erişimi ve paylaşımı 

- Video Konferans ve Anlık iletiler: Ekran paylaşımı ve HD video konferans özelliklerini kullanarak çevrimiçi sesli 

ve görüntülü görüşme.  Diğer Lync ve Skype kullanıcılarıyla sesli ve görüntülü aramalar 

- Office Mobile: Seyahat halinde Word, Excel, PowerPoint ve OneNote belgelerine iPhone'lardan ve Windows 

Phone'lardan erişim/ düzenleme ve görüntüleme imkanı. 

- Finansal destekli hizmet düzeyi anlaşması ile sunulan %99,9 çalışma süresi garantisi 

- Kolay BT yönetimi: Tıkla çalıştır teknolojisi ile saniyeler içerisinde Office’lerin dağıtımı, E-posta ilkelerini 

yönetmek ve erişim kuralları ayarlamak için web tabanlı yönetici portalı 

- 7/24 Telefon Desteği 

- Vergiden düşme fırsatı ile finansal açıdan sağlanan kolaylık 

Bugün Office 365 Deneyin 

office.com/business 

- Kullanıcı sayı limiti yoktur. 

- Kurumsal e-posta ve paylaşılan takvimler: Kullanıcı başına 50 GB posta kutusu  

- Windows Phone, iPhone, Android ve Blackberry cihazları gibi e-posta alabilen tüm telefonlardan mobil erişim 

- Kötü amaçlı yazılımlara ve istenmeyen postalara karşı en üst düzey koruma ve filtreleme. 

- 7/24 Telefon Desteği 

- Finansal destekli hizmet düzeyi anlaşması ile sunulan %99,9 çalışma süresi garantisi 

- Bir web tarayıcısından Word, Excel, PowerPoint ve OneNote ekli dosyaları görüntüleme ( düzenleme imkanı yok) 

- Aktif Dizin Entegrasyonu 

- Mobil cihaz ilkeleri ile kaybolan telefonlardan gizli şirket bilgilerini kaldırma imkanı 

- Diğer Office 365 Open Lisans planları ile birleştirilebilir 
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- Kullanıcı sayı limiti yoktur. 

- Mesajlaşma (Exchange Online), Belge 

Yönetimi/Paylaşımı (SharePoint Online), Anlık ileti/HD 

Video konferans (Lync Online) hizmetine sahip olma 

- Office web uygulamaları: Windows Phone, iOS ve 

Android cihazlarda bir tarayıcı kullanarak Word, 

OneNote, PowerPoint ve Excel belgeleri oluşturun ve 

düzenleyin 

- Kurumsal e-posta ve paylaşılan takvimler: Kullanıcı 

başına 50 GB posta kutusu ve 25 MB'a kadar dosya 

ekleme imkanı 

- Video Konferans ve Anlık iletiler: Ekran paylaşımı ve HD 

video konferans özelliklerini kullanarak çevrimiçi sesli 

ve görüntülü görüşme.  Diğer Lync ve Skype 

kullanıcılarıyla sesli ve görüntülü aramalar 

- Kötü amaçlı yazılımlara ve istenmeyen postalara karşı 

en üst düzey koruma ve filtreleme. 

- SkyDrive Pro ile her yerden erişilebilen 7 GB kişisel 

bulut depolama alanı 

- Şirket websitesi oluşturma: Ek barındırma ücreti 

ödemeden herkese açık bir web sitesi tasarlama imkanı 

- 10 GB temel depolama + kullanıcı başına 500 MB 

depolama alanı sayesinde şirket içi ekip siteleri 

oluşturma, kolay belge erişimi ve paylaşımı 

- Tüm BT sorunları için 7/24 telefon desteği. 

- Aktif Dizin Entegrasyonu 

- Diğer Office 365 Open Lisans planları ile birleştirilebilir 

 

- Kullanıcı sayı limiti yoktur. 

- Tüm Office uygulamaları (Office ProPlus): Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher, Lync, 

InfoPath’in her zaman güncel versiyonları 

- Kullanıcı başına 5 PC, Mac ve mobil cihazlarda Office 

deneyimi 

- Mesajlaşma (Exchange Online), Belge Yönetimi/Paylaşımı 

(SharePoint Online), Anlık ileti/HD Video konferans (Lync 

Online) hizmetine ücretsiz sahip olma 

- Kurumsal e-posta ve takvimler: Kullanıcı başına 50 GB 

posta kutusu ve 25 MB'a kadar dosya ekleme imkanı. 

Bilgi Hakları Yönetimi, sınırsız arşivleme, yasal bekletme 

olanağı, sınırsız depolama ve veri kaybı önleme (DLP) 

olanağı 

- Kötü amaçlı yazılımlara ve istenmeyen postalara karşı en 

üst düzey koruma ve filtreleme. 

- Video Konferans ve Anlık iletiler: Ekran paylaşımı ve HD 

video konferans özelliklerini kullanarak çevrimiçi sesli ve 

görüntülü görüşme.  Diğer Lync ve Skype kullanıcılarıyla 

sesli ve görüntülü aramalar 

- Office web uygulamaları: Windows Phone, iOS ve 

Android cihazlarda bir tarayıcı kullanarak Word, 

OneNote, PowerPoint ve Excel belgeleri oluşturma ve 

düzenleme 

- Ek barındırma ücreti ödemeden herkese açık bir web 

sitesi tasarlama imkanı 

- 10 GB temel depolama + kullanıcı başına 500 MB 

depolama alanı sayesinde şirket içi ekip siteleri 

oluşturma, kolay belge erişimi ve paylaşımı 

- Tüm BT sorunları için 7/24 telefon desteği. 

- Aktif Dizin Entegrasyonu 

- eKeşif: SharePoint sitelerinde ve Exchange posta 

kutularında gelişmiş arama yapma imkanı. 

- Otomatik santral olanağı sunan barındırılan sesli mesaj 

desteği. Sesli mesajların Exchange Online'a kaydedilmesi - Kullanıcı sayı limiti yoktur. 

- Tüm Office uygulamaları (Office ProPlus): Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher, Lync, 

InfoPath 

- Kullanıcı başına 5 PC, Mac ve mobil cihazlarda Office 

deneyimi 

- Diğer Office 365 Open Lisans planları ile birleştirilebilir 

 

 

Office 365 Kurumsal E1 Office 365 Kurumsal E3 

Office 365 ProPlus 

- İçeride bir Exchange kurmus olsanız dahi e-postalara 

erişiminizi kaybetmeden istenmeyen posta ve kötü 

amaçlı yazılımlara karşı korunun 

- 7/24 Telefon Desteği 

Exchange Online Protection 


