
Microsoft 365  

Minden, ami a sikeres munkavégzéshez kell 

A Microsoft 365 üzleti szolgáltatás csomag tartalmaz minden olyan ismert, a hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen 
alkalmazást, mint a Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams és a OneDrive.

A Microsoft 365 mindig a legfrissebb verziókat tartalmazza, így biztos lehetsz benne, hogy az eszközeiden mindig korszerű 
megoldások találhatóak.

Csapatmunka  

A Microsoft Teams segítségével a munkatársak együttműködhetnek, értekezleteket szervezhetnek, felhívhatják egymást 
és minden fontos üzleti ügyet egy helyen intézhetnek.

Biztonság  

A Microsoft 365 világszínvonalú biztonsági rendszerével modernizálhatod vállalkozásod védelmét, csökkentheted 
a kockázati tényezőket és megfelelhetsz a szabványi előírásoknak is.

Hatékony fájlmegosztás  

A SharePoint a különböző projekteket megvalósító csapatoknak és részlegeknek testre szabható kollaborációs szoftvereket 
biztosít és így hatékony csapatmunkát tesz lehetővé.

További részletek ITT.

Vodafone Business Marketplace  
és Microsoft 365 megoldások   

Üzleti alkalmazásaid egy helyen

Könnyű kezelhetőség
Egyszerű online felhasználói felület, 

ahol minden alkalmazásodhoz 
hozzáférhetsz bárhonnan.

A MARKETPLACE 
ELŐNYEI

Gyors megrendelés
A regisztráció után online  
könnyen megrendelheted 

a szolgáltatásokat.

Magyar nyelvű 
támogatás

Kérdés esetén a támogatói 
csapatunk rendelkezésedre 

állnak. 

Rugalmasság
Módosítási igényeid 

könnyen kezelhetőek 
a felhasználói felületen 

keresztül.

Vodafone Business Marketplace a vállalkozások számára elengedhetetlen szolgáltatásokat nyújtó online platform. A felület  
könnyű kezelhetőséget biztosít és rugalmasan személyre szabhatóak rajta az üzleti alkalmazások, hogy időd nagy részét  
üzleted sikerére fordíthasd.

Az általunk kínált megoldásokkal segítünk a  
digit ális kihívásokra való gyors reagálásban,  
legyen szó otthoni munkavégzésről, vagy  
vállalkozásod online világban való megjele
nítéséről.

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/kiemelt-ajanlatok/microsoft365


Microsoft 
365  

Vállalati 
alapverzió

Microsoft 
365 Vállalati 

standard 
verzió

Microsoft 
365 Vállalati 

prémium 
verzió

Üzleti 
Microsoft 
365-alkal-
mazások

Havidíj egy éves 
határozott idejű 

szerződés esetén
(nettó/bruttó)

1990  
/ 2527 Ft

3990  
/ 5067 Ft

7190  
/ 9131 Ft

3390  
/ 4305 Ft

Felhasználószám max. 300 max. 300 max. 300 max. 300

Levelezés  
és naptár

Exchange Online: Biztonságos és megbízható 
üzleti levelezés, naptár és feladatkezelés,  

50 GB-os postafiókkal.
✔ ✔ ✔

Fájlok tárolása 
és megosztása

Sharepoint Online: Az alkalmazottak  
létrehozhatnak webhelyeket, hogy  
dokumentumokat és információkat  

osszanak meg munkatársaikkal.

✔ ✔ ✔

OneDrive for Business: 1 TB felhő tárhely 
felhasználónként, könnyű fájlmegosztás, 

hozzáférés bárhonnan.
✔ ✔ ✔ ✔

Csoportmunka 
és 

kommunikáció

Microsoft Teams: A  munkatársak együtt
működhetnek, értekezleteket szervezhetnek, 
felhívhatják egymást és minden fontos üzleti 

ügyet egy helyen intézhetnek.

✔ ✔ ✔

Groups, Planner, Shifts, Forms, Power  
Automate, PowerApps: Feladatkiosztást, 

kérdőív készítést, intelligens folyamatkezelést 
és üzleti automatizációt segítő alkalmazások.

✔ ✔ ✔

Bookings: A találkozók ütemezésének 
megkönnyítése az ügyfelek számára a Microsoft 

Bookings segítségével
✔ ✔

Yammer: Vállalati közösségi média felület, a 
hírcsatornával a dolgozók naprakészek lesznek, 

közösségeket alkothatnak
✔ ✔ ✔

Alkalmazások

Office Online: Böngészőben elérhető Word, 
PowerPoint, Excel stb. online alkalmazások. ✔ ✔ ✔ ✔

Telepíthető Office Standard: Számítógépre 
telepíthető Word, PowerPoint, Excel stb. online 

alkalmazások.
✔ ✔ ✔

Azure Virtual desktop hozzáférés lehetősége:
Az Azure Virtual Desktop (korábban Windows 
Virtual Desktop) percek alatt beállítható a biz

tonságos távoli munkavégzéshez.

✔

Fejlettebb
biztonság és
compliance

Advanced Threat Protection, Azure Infor-
mation Protection: Valós idejű nulladik napi 

védelmet nyújt az adathalászattal és más nem 
biztonságos hivatkozásokkal szemben.

✔

Intune: A munkahelyi adatok céges és alkalma
zotti eszközökön való védelméhez biztonsági 

szabályok alkalmazása, üzleti adatok eltávolítá
sa elvesztett vagy ellopott eszközökről.

✔

Azure Active Directory Premium plan 1:  
Vállalati identitásszolgáltatás egyszeri 

bejelentkezést, többtényezős hitelesítést és 
feltételes hozzáférést biztosít a kiberbiztonsági 

támadások 99,9%-a elleni védelemhez.

✔

Compliance Manager: Megfelelhet a globális, 
az ipari és a regionális szabályozások és  

szabványok  követelményeinek.
✔

Exchange Online Archiving:  
Üzenetmegőrzési és archiválási lehetőség. ✔ ✔ ✔

Csomagok összehasonlítása: 



További részletek ITT.

További Microsoft szolgáltatások

Teams Essentials  

Havidíj egy éves határozott idejű szerződés esetén

(nettó/bruttó)
1290/1638 Ft

A Teams Essentials egy megfizethető, professzionális online értekezlet megoldás, amely a kisvállalkozások
egyszerű, biztonságos és megbízható kommunikációját és együttműködését segíti elő.

• Korlátlan számú csoporttalálkozó akár 30 órán keresztül.
• Maximum 300 résztvevő találkozónként.
• Felhasználónként 10 GB felhőtárhely.
• Korlátlan csevegés munkatársakkal és ügyfelekkel.
• A naptár az Outlookkal és a Googlelal működik.
• Fájlmegosztás, feladatok és szavazás.
• Adattitkosítás megbeszélésekhez, csevegésekhez, hívásokhoz és fájlokhoz.

Exchange Online  

Havidíj egy éves határozott idejű szerződés esetén

(nettó/bruttó)
1290/1638 Ft

Az Exchange Online előfizetéssel korszerű vállalati levelezést biztosítunk.

• Felhasználóként 50 GB méretű postafiók és akár 25 MB méretű levelek küldése
• Outlook támogatás
• Webalapú hozzáférés – Outlook Web App böngészőalapú felület
• Mobilitás – Hozzáférés a levelekhez mobilról is
• Megosztott naptár és névjegyek
• Outlookhoz használható alkalmazások – Egyéb gyártók webes alkalmazásai bővítményként beépülhetnek 
 az Outlookba és az Outlook Web App alkalmazásba. 
• Biztonság – Postaládák védelme a kártékony szoftverek és levélszemét ellen. 

Visio Plan 1 

Havidíj egy éves határozott idejű szerződés esetén

(nettó/bruttó)
1590/2019 Ft

Az adatok használatának és ábrázolási módjának átalakításával életre kelthetőek a legjobb ötletek. A kész sablonok tucatjainak és 
a testreszabható alakzatok ezreinek köszönhetően a Visio egyszerűvé – és szórakoztatóvá – teszi a látványos képi megjelenítést.

• A Visio webappal gyakorlatilag bárhonnan, bármikor lehet dolgozni.
• Speciális diagramok, többek között keresztfunkcionális folyamatábrák és részletes hálózatdiagramok, 
 Azure, AWS, ERD és UMLdiagramok sablonjaihoz és alakzataihoz való hozzáférés.
• 2 GBos OneDrive Vállalati verziós felhőtárhellyel.

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/kiemelt-ajanlatok/microsoft365


További részletek ITT.

Project Plan 1 

Havidíj egy éves határozott idejű szerződés esetén

(nettó/bruttó)
3250/4128 Ft

A Project egyszerű, vizuális eszközeivel könnyedén kezelhetőek a projektek. Legyél hatékony és priorizáld a napi teendőidet,  
a projektfeladataidat, a fontos tennivalóidat, valamint használd ki a felület vizuálisan gazdag idővonalaiban rejlő lehetőségeket.

• Feladatok frissítése  A csapattagok bármilyen eszközről frissíthetik a feladatokat.
• Munkaidőnyilvántartások  Rögzítsd a projektekre fordított és a projekten kívüli feladatokkal töltött időt a bérszámfejtés
 és számlázás támogatása, valamint az egyéb vállalati statisztikák meghatározása érdekében.
• Együttműködés  A csapattagok megoszthatnak egymással dokumentumokat, és a Skype for Business segítségével 
 kommunikálhatnak egymással az adott projekttel kapcsolatban.
• SharePoint feladatszinkronizálás  Szinkronizáld a projektjeidet a SharePoint feladatlistákkal.

Sharepoint Plan 1
Havidíj egy éves határozott idejű szerződés esetén

(nettó/bruttó)
1650/2096 Ft

A SharePoint Online a SharePoint kiemelkedő funkcióit kínálja az infrastruktúra üzemeltetéséhez társított költségek nélkül.  
A rugalmas kezelési lehetőségek biztosítják, hogy továbbra is a kezedben tarthasd az irányítást és közben eleget tegyél a vál
lalkozásodhoz tartozó követelményeknek.

• 1 TB OneDrivetárhely felhasználónként
• Fájlok biztonságos megosztása a szervezeten belül vagy kívül.
• Valós idejű társszerzőség a jól ismert Microsoft Officeappokban.
• Vállalati portál létrehozása a munkavállalókkal való kommunikáció és a velük való kapcsolattartás érdekében.

További információk:

A Vodafone Business Marketplace (marketplace.vodafone.hu) igénybevételének feltétele, hogy az Ügyfél a Vodafone Magyarország Zrt.nél mobil vagy 
helyhez kötött elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó üzleti előfizetői szerződéssel rendelkezzen. Microsoft/Office 365 szolgáltatás Vodafone 
Business Marketplace regisztrációval vehető igénybe. A Vodafone Business Marketplace és az azon elérhető szolgáltatások nem tartalmaznak adatkap
csolatot. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a Vodafone Business Marketplace (marketplace.vodafone.hu) igénybevételének feltételeiről tájékozód
jon a mindenkor hatályos Egyéb Szolgáltatások Szerződési Feltételeiből, továbbá a Microsoft/Office 365 szolgáltatások részletes feltételeiről kérjük,  
tájékozódjon a Microsoft/Office 365 Termékspecifikus Feltételeiből.

https://www.vodafone.hu/kisvallalkozasok/kiemelt-ajanlatok/microsoft365
http://marketplace.vodafone.hu
http://marketplace.vodafone.hu
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#eszszf
https://www.vodafone.hu/vodafonerol/aszf#marketplace 

