Office 365 Business Premium
Office 365 Business Premium ช่ วยให้คุณใช้ อำนำจของคลำวด์ได้อย่ำงเต็มที่ไม่ว่ำคุณจะทำงำนอยู ่ใน
สำนักงำนหรือนอกสำนักงำน และยังมีควำมจุ ของ Cloud Storage ที่มีขนำด 1 TB ผ่ำนกำรใช้งำน
OneDrive for Business ช่ วยให้คุณพกพำข้อมู ลติดตัวไปได้ทุกที่ทุกเวลำตำมที่คุณสะดวกด้วย
นอกจำกนีค้ ุณยังได้รับควำมคล่องตัวในกำรใช้ งำนอีเมล กำรจัดประชุ ม และ online service อื่นๆ
อย่ำงครบวงจร ทำให้กำรทำงำนบนไฟล์เอกสำบนคลำวด์ของคุณมีควำมคล่องตัวอย่ำงเต็มที่ กำร
ติดตัง้ Office 365 Business Premium และสิทธิ์กำรใช้ งำนบนเครื่องนัน้ ประหยัดเวลำและจัดกำรได้ง่ำย
เพรำะสำมำรถจัดกำรทัง้ หมดได้จำก Admin Center ที่สำมำรถเข้ำถึงจำกที่ใดก็ได้ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมพร้อมทำงำนของบริกำรต่ำงๆ ได้ Office 365 จึงได้รับกำรออกแบบมำเพื่อให้พร้อม
บริกำรแบบ 99.9% ตลอดเวลำไม่ติดขัด

Office 365 Business Premium
สิทธิ์ในกำรใช้งำน Office suite ทีม่ ำพร้อมเวอร์ชนั่ ล่ำสุดของ
Microsoft Word Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft OneNote
และ Microsoft Publisher
กำรใช้งำน Office สำหรับทัง้ บนพีซี, เครื่อง Macs,
Windows tablets, iPads และอุ ปกรณ์โมบำยอื่นๆ
แอพพลิเคชัน่ ของ Office สนับสนุนทัง้ พีซีและ Windows
tablets ที่รัน Windows 7 ขึน้ ไปและเครื่อง Macs ที่มี Mac
OS X 10.6 ขึน้ ไป สำหรับ Office for iPad นัน้ สำมำรถ
ติดตัง้ บน iPads ที่รัน version 7.0 ขึน้ ไปศึ กษำข้อมูลเพิม่ เติม
ได้ที่ www.office.com/mobile
เพิม่ เติมในส่วนของ online services ดังต่อไปนี้
กำรใช้งำน Email และ calendars ผ่ำน Outlook ทัง้ แบบที่
ผ่ำนเครื่องเดสก์ท็อปและผ่ำน Outlook Web App บนเว็บ
เบรำว์เซอร์ พร้อมขนำดควำมจุ ของเมลบ็อกซ์ขนำด 50 GB
ต่อ user และสำมำรถแนบ attachment ได้สูงถึง 25 MB
สำมำรถจัด Online conferencing และสร้ำง online
meetings แบบระบบ audio และ video ได้ พร้อมทัง้ สำมำรถ
ทำ screen sharing ผ่ำนระบบ HD video conferencing
ควำมละเอียดสูงได้ด้วย

ส่งข้อควำมด่วนแบบ Instant Messaging (IM) และกำรเชื่อมต่อ
กับกำรโทรผ่ำน Skype โดยคุณสำมำรถเชื่อมต่อกับ Lync users
อื่นๆ และส่งข้อควำม instant message ได้ รวมทัง้ สำมำรถสร้ำง
voice calls และ video calls ได้ด้วย ระบบดังกล่ำวช่ วยให้คุณ
ทรำบสถำนะออนไลน์ online status ของคู่สนทนำและพนักงำน
อื่นๆ ในองค์กรได้ รวมทัง้ เชื่อต่อกับฝ่ ำยตรงข้ำมที่มี Skype
account ได้ด้วย
กำรใช้งำน Yammer Enterprise ซึ่ งเป็น Enterprise Social
Network ที่ช่วยรวบรวมไอเดียและข้อมู ลที่แบ่งปั นกันในรูปแบบ
Social Networking ขององค์กรได้ ช่ วยให้พนักงำนได้ร่วมพัฒนำ
ไอเดียให้กลำยเป็นประสิทธิภำพกำรทำงำนที่แท้จริงและจัดกำรง่ำย
ภำยใต้ระบบกำรสื่อสำรที่เป็นส่วนตัวและปลอดภัย

กำรแบ่งปั นไฟล์ระหว่ำงกันในแบบง่ำย (Simple file sharing) ผ่ำน
OneDrive for Business ที่มีควำมจุ ขนำด 1 TB ต่อ user ทำให้
สำมำรถแบ่งปั นไฟล์หำกันผ่ำนระบบอินเทรอ์เน็ตได้ง่ำยทัง้ ในและ
นอกองค์กร ภำยใต้กำรควบคุมที่รัดกุมและมีควำมเป็นส่วนตัวทัง้
บนเดสก์ท็อป และโมบำย
กำรทำงำนผ่ำน Team sites ทีช่ ่ วยให้กำรเข้ำถึงข้อมู ลมีควำมง่ำย
และมีควำมจุ ต่อ site สูงถึง 10 GB ต่อด้วย 500 MB สำหรับ
user แต่ละคนที่เข้ำมำใช้ งำน Team Site
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Plan
Office 365
Business Premium

5,000
ต่อผู ้ใช้ต่อปี

BILLING
FREE SUPPORT
OFFICE FOR DESKTOPS
OFFICE FOR TABLETS
OFFICE FOR SMARTPHONES
OFFICE ONLINE
CLOUD STORAGE

BUSINESS-CLASS EMAIL
ONLINE CONFERENCES
INTRANET
SOCIAL NETWORK
LIMITED USERS
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