
Wat is Office 365?
Office 365 is een abonnementsservice waarmee u altijd 
over de meest recente hulpprogramma’s van Microsoft 
beschikt. Er zijn Office 365-abonnementen voor thuisgebruik 
en persoonlijk gebruik, evenals voor kleine en middelgrote 
bedrijven, grote ondernemingen, scholen en non-profitorga-
nisaties.

Flexibiliteit
Je kunt Office 365 installeren op zowel je smartphone, tablet 
als je pc. Al je Office programma’s, e-mail en agenda zijn 
vanaf deze apparaten te bereiken. Geen eigen apparaten 
in de buurt? Meld u dan aan bij Office in een browser. U 
kunt Office-toepassingen streamen op een pc en bestan-
den. Dan kunt u doen over de hele wereld, van Amerika tot 
aan Japan. Hiermee heeft u overal toegang tot uw e-mail, 
agenda’s, documenten en contactpersonen, ook zonder de 
laptop van werk.

Verschillende abonnementsvormen
Door de verschillende abonnementsvormen is er altijd 
wel een abonnement die bij u past. Microsoft maakt 
onderscheid tussen kantoormedewerkers die continu met 
Microsoft Office werken en medewerkers die zo af en toe er 
gebruik van maken. Kantoormedewerkers krijgen de volle-
dige functionaliteit. Kiosk gebruikers, zoals de tweede groep 
wordt genoemd krijgen een beperkte set functionaliteiten 
tegen een veel lager maandelijks bedrag.

Vertrouwd
De meesten van ons zijn opgegroeid met Word, PowerPoint 
en Excel. Tevens worden deze programma’s nog steeds bij 
veel bedrijven gebruikt. Omdat je weet hoe deze program-
ma’s werken, kan je gewoon aan de slag met je documen-
ten. 

Wel eens problemen gehad met het openen van een Word bestand 
van een klant? Vindt u Office duur? Heeft u altijd te weinig opslag voor 
uw e-mail? Dit zijn allemaal vragen waar u eigenlijk niet bezig mee wilt 
zijn. Met Office 365 hoef je je in ieder geval nooit meer druk te maken 
over dit soort zaken! Wij zetten alle voordelen van Office 365 op een rij.
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Ontzorgen
Met Office 365 beschikt u altijd over de laatste versies van 
alle Office applicaties, maar ook van Exchange, OneDrive 
en Sharepoint. U heeft dus geen investeringskosten meer. 
Alle applicaties zijn direct na aanschaf beschikbaar. U hoeft 
ook niet meer na te denken over updates, deze worden 
allemaal verzorgd door HENZ ICT en Microsoft.

Schaalbaarheid
Met Office 365 heeft u  geen ingewikkelde licentiemodellen 
meer. Doordat Office 365 in abonnementsvorm is, betaald u 
ook daadwerkelijk wat u gebruikt. Doordat u per maand be-
taald, kunt u af- en opschalen wanneer u maar wilt. Office 
365 kent vele abonnementsvormen zodat er altijd wel een 
pakket bestaat die aansluit op uw wensen.

Security
Vroeger was het altijd onduidelijk waar uw data stond 
en hoe dat was beveiligd. Microsoft is continu bezig om 
zijn state of the art seurity nog beter te maken. Microsoft 
realiseert zich dat uw informatie en gegevens belangrijk zijn 
en voldoet aan de hoogste Europese privacy voorwaarden 
voor opslag van gegevens. Microsoft garandeert dat de 
veiligheid en betrouwbaarheid gewaarborgd is volgens ISO 
27001. Volgende De Nederlandse Bank is veilig genoeg voor 
financiële instellingen en houdt zelf ook het recht toe om 
Microsoft te onderzoeken indien nodig.

Ingebruikname
Ben je zelf niet zo handig met de computer, dan kun je 
Office 365 laten installeren door één van de medewerkers 
van HENZ ICT. Dit doet hij of zij op afstand en/of ter plekke bij 
u op locatie.

Over HENZ ICT
Bent u op zoek naar een ICT specialist die u volwaardig 
kan ondersteunen op ICT gebied? Een partner die met u 
meedenkt? Maatwerk levert? Flexibel is? Snel reageert? Voor 
kwaliteit en betrouwbaarheid gaat? Dan bent u bij HENZ ICT 
aan het goede adres. Met onze ISO certificering staan wij u 
professioneel te hulp.

Waarom Office 365?
• Overal toegang tot e-mail en documenten 
• Minimaal 50 GB Exchange e-mail en agenda’s + domein-
koppeling
• Samenwerken in documenten 
• Online opslag
• Office-programma’s op 5 apparaten
• Maandelijks opzegbaar
• Lage kosten per gebruiker per maand
• Schaalbaar
• Veilig
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