


O poder da colaboração e da 
comunicação baseadas na Nuvem

O Microsoft Office 365 é a suíte de Produtividade da Microsoft, que oferece as vantagens da 
Nuvem a empresas de todos os tamanhos, ajudando-as a economizar tempo e dinheiro e a 
liberar recursos valiosos.

Representando a evolução do BPOS (Business Productivity Online Suite) da Microsoft, com mais 
de 40 milhões de usuários em empresas em todo o mundo, o Office 365 combina o pacote 
Office para estações de trabalho com as versões online da geração mais avançada de serviços de 
Comunicação e Colaboração, que incluem o Microsoft Exchange® Online, Microsoft SharePoint® 
Online e Microsoft Lync® Online, assim como o Microsoft Office® Professional Plus.

Simples de usar e fácil de gerenciar, ainda conta com a segurança robusta, a confiabilidade e a 
garantia de 99,9% de tempo disponível que só a Microsoft pode oferecer.

Proporcionando inúmeras vantagens e benefícios aos seus usuários, o Office 365 conecta as 
pessoas de novas maneiras, todo o tempo, em qualquer lugar.



Os 10 principais benefícios do Office 365

       Tenha acesso virtualmente em qualquer lugar
Trabalhe online ou offline via aplicativos de estação de trabalho Office em PCs e Macs. Fora do 
escritório, é possível acessar sua caixa de entrada com o Outlook Web App, ver e editar tarefas 
com os Office Web Apps ou juntar-se a uma reunião online com o Lync Web App. Mantenha-se 
conectado com o escritório acessando e-mails, informações de contatos, calendário e sites do 
SharePoint em vários dispositivos. Além disso, o Office 365 oferece unificação de mensagens que 
as direciona do correio de voz para a sua caixa de entrada.

       Segurança corporativa 
A segurança robusta utilizada pelo Office 365 em todos os datacenters ajuda a manter seus 
dados sempre seguros. Os vários mecanismos de verificação de vírus fornecem proteção anti-
spam e antivírus avançada para e-mails e documentos do SharePoint® Online. Um conjunto de 
práticas multidimensionais baseadas em risco ajuda a proteger o serviço e a privacidade de seus 
dados. O Office 365 também possui a certificação ISO 27001.

       Disponibilidade de 99,9% do tempo
Com o Office 365, e-mails, documentos e serviços estão disponíveis quando for preciso. 
A rede global de datacenters avançados é protegida por várias camadas de segurança 
e uma política de privacidade rigorosa. Práticas operacionais rigorosas relacionadas 
ao monitoramento, atualização e gerenciamento dos
serviços ajudam a garantir que o conteúdo esteja disponível
quando você precisar dele. Além disso, o Contrato de
Nível de Serviço do Office 365 é apoiado financeiramente
para um tempo de atividade agendado e garantido de 99,9%.
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       Redução de custos operacionais e flexibilidade
Com o Office 365, é possível ter custos anuais previsíveis para o uso de ferramentas de 
comunicação, colaboração e produtividade. Além disso, os custos e esforços na implantação e 
gerenciamento de servidores são reduzidos com a configuração destas ferramentas para satisfazer 
as necessidades exclusivas de qualquer organização e dar aos usuários acesso apenas aos serviços 
realmente necessários. Com as implantações de servidores no local existentes, você tem uma 
coexistência que permite escolher mais maneiras de distribuir ferramentas a funcionários ou 
colegas, obtendo uma experiência uniforme por meio de interoperabilidade direta com aplicativos 
no local e baseados na Web.

       A TI sob controle
Com o site de gerenciamento do Office 365, a TI permanece sob controle. A equipe de TI delega 
autoridade para tarefas administrativas específicas, por meio de Controles de Acesso Baseados 
em Função (RBAC). O portal de integridade de serviço do Office 365 e RSS Feeds fornecem 
informações atualizadas da disponibilidade do serviço, e os administradores de serviços podem 
especificar quais usuários têm acesso a e-mail em dispositivos móveis ou ainda no Outlook Web App. 

       Minimize a curva de aprendizado
Torne-se produtivo imediatamente utilizando as ferramentas familiares do Microsoft Office que 
se integram ao Office 365 sem exigir instalação ou configuração complicadas. Os cenários de 
implantação híbrida permitem que usuários, tanto no local de trabalho, como online trabalhem 
diretamente. É possível ainda escolher entre planos do Office 365 para incluir o Office® Professional 
Plus, assegurando uma atualização sempre com a última experiência de produtividade.
 
       Planos que se encaixam nas necessidades
O Office 365 está disponível em uma variedade de planos que satisfazem as necessidades de 
qualquer empresa e suas respectivas áreas de TI, todos com garantia de disponibilidade de 99,9% 
do tempo, segurança robusta e suporte de alto nível. A flexibilidade proporcionada pelo Office 365 
abrange ainda opções de planos pré-pagos ou assinatura para empresas com funcionários sem 
computadores dedicados. 
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       As melhores soluções de e-mail, colaboração e reuniões online
As melhores soluções de e-mail, colaboração e reuniões online do mercado estão disponíveis no 
Office 365, permitindo, entre outros, editar o mesmo documento simultaneamente com colegas 
e escalonar facilmente a sessão para uma reunião online. O Office 365 ajuda as pessoas a realizar 
reuniões online agendadas ou improvisadas com colegas, parceiros e clientes, com áudio, vídeo 
e compartilhamento de tela. Além disso, é possível criar sites para armazenar documentos 
importantes, compartilhar calendários e conectar-se com outros por meio de fotos de contato, 
feeds de atividade e cartões de visita interativos. 

       Usuários no local e online trabalhando diretamente
A Coexistência Avançada com o Exchange® Online faz com que o trabalho no local e na Nuvem 
seja realizado diretamente, como se fosse um só. Recursos como informações de disponibilidade, 
dicas de e-mail, pesquisa em caixas de correio, rastreamento e trabalho de arquivamento de 
mensagens funcionam como uma única arquitetura integrada. A troca de caixas de correio entre 
a Nuvem e o Exchange® Online ocorre de maneira transparente. O Exchange® Online se integra 
com PBXs suportados e com o Lync Server 2010 para oferecer recursos de caixa postal.

       Suporte 24x7 
Assinantes do Office 365 têm direito a suporte global 24x7. Os administradores de serviços 
podem criar cartões de suporte a qualquer momento ou contatar um centro de suporte em 
qualquer lugar do mundo. Em muitos países, números de telefones de suporte locais são 
fornecidos. Além disso, a Microsoft oferece suporte telefônico em muitos idiomas por nativos 
ou com o uso de intérpretes. Se os administradores precisarem de um diagnóstico, a equipe 
de suporte pode encaminhá-los ainda a ferramentas de diagnóstico    
especializadas, criadas para solucionar problemas com agilidade. 
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Recursos aprimorados de Produtividade 
com as soluções do Office 365

Microsoft Exchange® Online
   Experiência de navegador avançada com o novo Outlook Web App
   Gerenciamento de caixa de entrada aperfeiçoado com o modo de exibição de conversa 
   Pesquisa em várias caixas de correio e políticas de retenção integradas 
   Novos recursos de arquivamento e conformidade de e-mails pessoais 
   Maior controle da TI com nova interface gráfica de usuário e PowerShell Remoto 

Microsoft Office® Professional Plus
   Oferta de serviço flexível com pagamento prévio, licenciamento por usuário 
   A experiência Office completa com integração de serviços 
   Configuração de usuário simplificada para pré-configurar serviços 
   Sempre a última versão dos aplicativos Office, inclusive os Office Web Apps
   Experiência familiar para acessar serviços 

Microsoft SharePoint® Online
   Novos My Sites pessoais para armazenar documentos importantes e compartilhar experiências
   Sites de equipe e de projeto altamente aprimorados 
   Novos sites de Extranet para compartilhar informações em segurança com clientes e parceiros 
   Novos sites de Intranet para manter-se atualizado com notícias e informações 
   Criação de sites da Web mais simples, voltados ao público 
   Armazenamento expandido - 10GB/locatário + 500 MB/usuário



Microsoft Lync® Online
   Combinação de chat 1:1 por texto/voz/vídeo com reuniões com vários participantes 
   em um único aplicativo e serviço 
   Escalonamento de conversas para reuniões ad-hoc online com áudio, vídeo, carregamento 
   de PPT e compartilhamento de área de trabalho 
   Acesso simplificado para participantes externos de reunião 
   Fotos de contatos e feeds de atividades 
   Federação com o Windows Live Messenger
   Experiência de usuário dinamizada 

A evolução do BPOS

Gerenciamento e controle aprimorados
   Acesso à Web simplificado, com interface de usuário dinamizada
   Novo acesso de usuário baseado em função 
   Novo acesso de usuário final sem um cliente de logon
   Federação com Active Directory no local possibilita logon único
   Novo acesso ao PowerShell por linha de comando 
   para gerenciar serviços do Exchange® Online
   Novas opções de cobrança flexível



Novos recursos de Produtividade*
   Novo Office® Professional Plus 2010 disponível como um serviço de assinatura, 
   incluindo Office Web Apps
   O novo Lync® Online combina comunicações instantâneas e reuniões online 
   e um único serviço
   SharePoint® Online e Exchange® Online aprimorados com novas versões 2010
   Experiência de navegação mais avançada

*Nem todos os recursos estão disponíveis em todos os planos de assinatura.

Por que Microsoft
São mais de 20 anos fornecendo aos clientes soluções que simplificam a forma como as 
pessoas se comunicam, compartilham conhecimento, ganham percepção empresarial e 
encontram informações. A Microsoft ajuda empresas e usuários a obter a melhor experiência 
de produtividade entre plataformas de computador, telefone e navegador para o modo como 
trabalham hoje – e a forma como trabalharão no futuro. 

A abordagem de produtividade é realizada de modo a atender  
necessidades de negócios em constante mudança. E a infraestrutura  
oferece a escolha e o controle necessários para estar em dia com  
a evolução dos negócios, seja por meio de soluções no local,  
serviços online ou híbridas.



Google AppsMicrosoft

A TI pode fornecer o conjunto certo de 
ferramentas para os usuários certos, com camadas 
de segurança e conformidade apropriadas.

Produtos familiares e fáceis de usar. Todos podem 
usar as mesmas ferramentas para trabalhar junto 
de forma eficiente, para:
• dar vida às ideias usando insights para tomar 

decisões mais bem informadas de forma  
mais rápida.

• acessar informações de praticamente qualquer 
lugar, responder à qualquer situação mais 
rapidamente e permanecer produtivo mesmo 
fora do escritório.

• facilitar a colaboração e compartilhar 
informações com confiança.

O futuro do software está menos relacionado a um 
modelo de entrega do que ao conteúdo e ao fluxo 
de informações por uma infinidade de dispositivos 
e serviços. A infraestrutura de produtividade nos 
negócios conta com a escolha e a flexibilidade 
para enfrentar esses desafios.

Soluções de negócios importantes como 
gerenciamento de conteúdo, busca empresarial 
e colaboração. Estas soluções trabalham juntas 
usando uma única plataforma, o que permite 
reduzir custos.

Solução que está sempre mudando 
e inclui recursos experimentais, que 
podem aumentar a complexidade e 
a necessidade de gerenciamento de 
alterações e treinamento.

Desconhecido e simplificado 
demais. Os próprios executivos da 
Google admitem que não acreditam 
que suas ferramentas podem 
substituir o Microsoft Office.

Fornece suas soluções apenas 
online. Isso significa que as opções 
são limitadas, forçando a mudança 
para a Nuvem imediatamente.

Custo inicial de licença atraente, 
mas pode aumentar os custos 
operacionais de outras formas. 
Por exemplo, talvez seja preciso 
implantar tecnologias adicionais 
para integrar a Google à empresa 
ou investir em treinamento, o que 
aumenta os custos.

A ferramenta 
certa para o 
usuário certo

A melhor 
experiência em 
produtividade

A Nuvem da 
forma que você 
preferir

Plataforma de 
Produtividade 
unificada

Compare com o Google Apps:
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