Изберете новия
Microsoft Office.

www.office.com

Представяме ви новия Office.

Office Standard 2013 прави работата по-лесна и по-бърза.
Excel 2013 Лесно откривайте, визуализирайте и споделяйте идеи от вашите данни. Quick Analysis превръща
данните ви в диаграма или таблица в две стъпки. Flash Fill разпознава модела на действията ви и автоматично
попълва данните, а Recommended Charts препоръчва най-подходящите диаграми въз основа на данните ви.

Новият Office предоставя бизнес производителност и възможности за сътрудничество на малките и средни компании.
Насладете се на достъп до познатите ви Office приложения – електронна поща, календар, видеоконферентни разговори
и най-актуалните документи на компютър, смартфон или таблет.

Outlook 2013 Поемете контрола на деня си. Управлявайте вашия имейл, график, контакти и задачи. Отговаряйте
по-бързо с Inline Replies, като пишете отговора си направо от екрана за четене. Sneak a peak дава бърз
достъп до вашия график, срещи, контакти и др., без да трябва да преминете от имейл към календар, контакти
или задачи, а Quick action commands ви позволяват да изтривате или маркирате съобщенията си с удобни
команди в списъка със съобщения.

Какво ново?
Устройства

Облак

Социални медии

Улеснено ИТ управление

Новият Office работи
безпроблемно на много
устройства. С модерния си
изчистен и плавен потребителски
интерфейс, който работи чудесно
със сензорни технологии, мишка
или клавиатура, новият Office ви
предлага нов и усъвършенстван
начин да работите по-ефективно и
естествено.

Нови абонаментни услуги.
Новият Office е наличен като
базирана в облака абонаментна
услуга. Като абонат вие получавате
автоматично бъдещите
надстройки и вълнуващи облачни
услуги, в т.ч. съхранение на
документи в облака чрез SkyDrive
и достъп до вашето съдържание
на таблета, компютъра и телефона.

Останете във връзка с
контактите си. Новата People
Card обобщава информацията
за контактите ви, вкл. във
Facebook и LinkedIn, за да ви
предостави един унифициран
изглед. Насрочвате срещи,
изпращате имейли и съобщения,
водите аудио и видеоразговори
с лекота или организирате HD
видеоконференция с няколко
клика.

Общ набор от инструменти за
управление на ИТ. Новият Office
предлага улеснено ИТ управление.
Независимо дали притежавате
малък бизнес с ограничени ИТ
ресурси или голяма компания с
ИТ инфраструктура, вие можете
да настроите новия Office с
лекота и да оставите Microsoft
да се погрижи за поддръжката
и сигурността на ИТ, като
същевременно разполагате с
необходимия контрол.*

PowerPoint 2013 Проектирайте и работете с интуитивни инструменти, които помагат презентацията ви да се
откроява. Presenter View ви позволява да видите бележките си, да отидете на друг слайд, да преминете към
друг екран и да отбелязвате директно на слайдовете си. Подобрените дизайн инструменти като Alignment
Guides и Eyedropper опростяват дизайна на слайдовете, а Reply Comment проследява коментарите и
отговорите до съответния текст или графика.
Word 2013 Създавайте красиви документи, работете лесно с други и се насладете на четенето. PDF Reflow ви
позволява да отваряте и редактирате PDF в Word. Live Layout и Alignment guides улесняват подравняването на
диаграми и снимки с или в текста, а Reply Comment опростява четенето и проследяването на коментари. В
режима Read Mode, текстът се подрежда автоматично в колони за по-лесно четене на екран, като лесно може
да увеличите таблици, диаграми и изображения до цял екран.

Защо да преминете към новия Office?
Ако вашата компания отговаря на един от тези четири сценария, значи е време да помислите за преминаване към
новия Office.
Стар сървър. Използвате стар сървър и се притеснявате за сигурността и разходите по
поддръжката.
Растящи нужди. Компанията ви расте и се нуждае от технологии, които да помогнат
за задоволяване нуждите на бизнеса от мобилност и възможност за споделяне на
документи.
Хоствана електронна поща. Сблъсквате се с проблеми при управлението на редица
несвързани уеб базирани имейл акаунти или софтуер.
Стар Office. Използвате остарели версии на Office, като напр. Office 2003, сблъсквате се
с проблеми със съвместимостта и се притеснявате за прекратяването на поддръжката.

Съвместна работа

Професионален
вид

Най-добър с
Windows

Край на поддръжката

Работите практически
отвсякъде с достъп
до последните ви
документи и файлове
с помощта на познати
Office приложения,
оптимизирани за работа
с компютър, смартфон и
таблет.

Работите заедно и
използвате с лекота
познатите ви Office
приложения с бизнес
електронна поща,
споделен календар,
споделяне на документи
и HD видеоконферентна
връзка.

Бизнес електронна поща
с висока степен на
сигурност и външни
сайтове представят
професионалния
имидж на компанията
ви пред потребителите.
Нови функции в Excel и
PowerPoint ви позволяват
лесно да анализирате
данните, както и да
правите ефективни
презентации.

Новият Office работи
отлично с множество
устройства, но предоставя
невероятно изживяване
с Windows 8. Office
работи със сензорните
технологии толкова
естествено, колкото и с
клавиатура и мишка.

Използването на Office
2003 и Windows XP след
края на поддръжката
на двата продукта (8
април 2014 г.) може да
изложи компанията ви
на риск по отношение
на сигурността,
съответствието и
съвместимостта
поради липсата на нови
актуализации.

Изберете своя нов Office.

Купете новия Office
с обемно лицензиране.
Профили

Достъп навсякъде

Publisher 2013 Използвайте познати, интуитивни инструменти за създаване и споделяне на професионално
изглеждащи, персонализирани публикации, които са въздействащи. Опитайте се да намерите точното
изображение с помощта на Swap Picture, за да импортирате всичките си изображения на едно платно и
работете с тях чрез плъзгане и пускане, без да губите време. Използвайте експертни, грабващи вниманието
Ефекти за текст, форми и изображения за по-ефектни публикации.

Office
приложения

Основни причини да закупите Office

OneNote 2013 Вземете бележките си с вас където и да сте. Capture разпознава ръчно написани бележки,
линкове, уебстраници, скици, видео и др. и ги събира на едно удобно място. Search търси вашите бележки и
файлове за всичко, което сте въвели – даден термин в бележка, думи в изображения или заглавие на файл.
Inking ви позволява да си водите бележки, както ви е удобно – рисувайте, изтривайте, редактирайте с пръст
или конвертирайте написаното на ръка в текст.

Независимо дали сте малка компания с ограничен ИТ ресурс или голяма организация със сериозни ИТ нужди, новият
Office разполага с решения, оптимизирани спрямо размерите и ИТ нуждите на бизнеса ви. Новият Office предоставя
най-добрата стойност посредством облачните абонаментни услуги на Office 365, позволяващи достъп до познатите
ви настолни приложения на Office, както и до електронна поща, споделен календар и видеоконферентни разговори
от корпоративен клас. Office е наличен и в традиционния локален вариант. Изберете версията на Office, която найдобре отговаря на размера и нуждите на организацията ви.
*Важи единствено за Office 365. За повече информация, посетете Office.com

Допълнителни
възможности

Силата на избора

Office
Standard
2013

Office
Proffesional
Plus 2013

▪

▪

Предимствата на обемното лицензиране
тип „Open”

Бизнес анализи

▪

Обемното лицензиране тип „Open” е найдобрият начин малките и средни фирми да
закупят Office. Предимства:
• Обемни намаления за допълнителни
продукти на Microsoft чрез лицензиране тип
„Open”
• Лесно внедряване чрез един-единствен
имидж, вместо ръчно инсталиране на
лицензен код за всеки компютър
• Електронното управление на лицензи
– защитава софтуерните ви активи, като ги
съхранява онлайн, без да губите продукта
• Лицензиране на устройство ви осигурява
вечен лиценз на Office за всеки компютър
• Правата за прехвърляне ви позволяват да
прехвърляте лицензи при смяна на хардуер
• Опция за закупуване на софтуерна
осигуровка – всички софтуерни
актуализации за договорения период, както
и лиценз за домашна употреба за всички
служители

Съответствие и архивиране1

▪

1Необходими са сървъри Microsoft business
productivity.

Основни Office приложения

▪

Разширена сървърна интеграция
Excel, Outlook, PowerPoint, Word

▪

▪

OneNote и Publisher

▪

▪
▪

Lync, Access, InfoPath
Enterprise Voice1

ограничен

▪

Управление на достъпа до
информация1

ограничен

▪

С Office 365 получавате най-новия Officе и много повече.
Имейл от бизнес клас: 25GB поща, 99.9%
ъптайм, резервни копия, споделен календар,
защита от спам и зловреден софтуер и достъп
от почти всяко устройство.

Достъп отвсякъде: Ползвайте поща, график,
съдържание и мощните възможности на
Microsoft Office за работа в облака на Office 365.
Улеснено ИТ управление: Минимизирайте
ИТ проблемите си, като намалите своята ИТ
инфраструктура. Съдържанието ви е на сигурно
място в облака с богати и лесни за управление
възможности, които ви дават пълен контрол.

HD видеоконферентна връзка: Работете с
колеги, клиенти и партньори отвсякъде чрез
HD видео с няколко участника и споделяйте
съдържание, сякаш сте на едно и също място.
Финансова гаранция: Бъдете сигурни, че
услугите се предлагат с финансова гаранция
за предоставяне на услуга с 99.9% ъптайм.

Техническа поддръжка: Телефонна поддръжка
за проблеми с настройките и разгръщането, както
и онлайн отговори, обучителни ресурси и връзки с
други клиенти на Office 365 за допълнителна помощ.

Защо да изберете Office 365?
КАКВО ПРАВИМ:
• Предоставяме позната, последователна среда за потребителите на компютър, таблет, телефон и браузър, което на
практика елиминира нуждата от обучение.
• Предоставяме интегрирано, лесно за ползване решение, позволяващо онлайн и офлайн достъп до документи,
споделяне на календар, незабавни съобщения и разговори от компютър към компютър, което от своя страна ви
позволява да работите практически навсякъде и по всяко време.
КАКВО НЕ ПРАВИМ:
• Не сканираме електронната поща на потребителите на Office 365 с цел насочване на реклама. Не съществува
версия на Office 365, която да поддържа реклами.
• Не ви задължаваме да използвате индивидуални решения, за да отговорите на нуждите на бизнеса си.

Купете новия Office 365.

Профили и
цени

Всички планове включват пълните Office
приложения, лицензирани на база потребител.
Цена на потребител без вкл.
ДДС

Office
Стандартни услуги

Office 365
Midsize
Business

Office 365
Enterprise E3

12,80 €/мес.

124,80 €
(10,40 €/мес.)

147,60 €
(12,30 €/мес.)

228 €
(19 €/мес.)

месечно

годишно

годишно

годишно

1-10

11-250

250+

25

300

няма

без ИТ

общи ИТ

разширени ИТ

▪

▪

▪

Внедряване на Office в облака

от потребителя

от потребителя

ИТ или потреб.

Конзола за ИТ
администриране

оптимизирана

пълна

разширена

работно време1

работно време1

24 ч.

Имейл, споделяне на
документи, HD видео

▪

▪

▪

Office на до 5 PC или Mac
устройства, на потр.

▪

▪

▪

Office уеб-приложения

▪

▪
▪

▪
▪

Период
Целеви брой потребители
Лимит на потребителите
ИТ профил

Разширени услуги

Office 365
Small Business Premium

Office десктоп приложения
(Word, Excel и т.н.)

Телефонна ИТ поддръжка

Active Directory интеграция
Управление на достъпа до
информация

▪

Гл. поща, архивиране, защита
с/у загуба на данни

▪

Access, Excel и Visio услуги,
InfoPath формуляри

▪

1 24-часова поддръжка за всяка услуга. Работното време е различно в различните страни.
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