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Microsoft Teams tiešsaistes 
sapulcēm un videozvaniem līdz 
pat 300 personām

Microsoft Teams tērzēšanai ar 
uzņēmuma darbiniekiem vai 
darbinieku grupu esot pie biroja 
datora vai ceļā

Microsoft Teams visa uzņēmuma 
sarunu, sapulču, failu un 
programmatūras apvienošanai 
vienuviet, ērtākai sadarbībai

SharePoint grupas vietne 
informācijas koplietošanai, 
satura un failu apmaiņai uzņē-
muma iekšējā tīklā 

Audiokonferences ar 
iezvanīšanās numuru drošām 
sapulcēm, kad nepieciešams 
pieslēgties no dažādām vietām

Tiešsaistes semināri ar iekļautām 
apmeklētāju reģistrācijas lapām, 
e-pasta apstiprinājumiem un 
atskaišu veidošanu

Outlook, Word, Excel, PowerPoint 
un OneNote tīmekļa versijas

Automātiski  atjauninātas 
Outlook, Word, Excel, PowerPoint 
un OneNote lietotnes darbam 
iOS un Android ierīcēs līdz pat 5 
tālruņos un 5 planšetdatoros

Programmatūra failu  kopīgai 
rediģēšanai, vienlaikus vairākiem 
lietotājiem strādājot vienā 
dokumentā

e-pasts ar 50 GB pastkasti

pielāgots domēna nosaukums 
(jūsu_vārds@jūsu_uzņēmums.lv)

Biznesa klases e-pasts tālruņos, 
planšetdatoros, galddatoros un 
tīmeklī, izmantojot Exchange

Kalendārs sapulču plānošanai ar 
atgādinājuma un apstiprinājuma 
funkciju

Jaunu lietotāju e-pasta adrešu 
iestatīšana, kontu dzēšana un 
citas administrēšanas funkcijas 
no jebkuras vietas un jebkurā 
laikā

1 TB  OneDrive mākoņkrātuve 
failu glabāšanai

Failu saglabāšana OneDrive vai 
SharePoint vietnēs, ar veikto 
izmaiņu atjaunināšanu visās 
sinhronizētajās ierīcēs

Failu koplietošana ar personām 
ārpus uzņēmuma, nodrošinot 
piekļuvi vai piekļuves saites

Droša dokumentu koplietošana 
un e-pasta ziņojumi. kas pieeja-
mi tikai personām ar piekļuves 
atļaujām

Failu sinhronizēšana un piekļuve 
PC vai Mac datoros un mobilajās 
ierīcēs

Izmantojot Microsoft Teams, 
rīkojiet tiešsaistes sapulces un 
videozvanus ar līdz pat 300 
lietotājiem

Izmantojot Microsoft Teams, 
tērzējiet ar savu komandu, esot 
pie galddatora vai ceļā

Izmantojot Microsoft Teams, 
apvienojiet visas jūsu komandas 
tērzēšanas sarunas, sapulces, 
failus un programmas, lai varētu 
vienuviet vienkārši sazināties un 
sadarboties

Veidojiet grupas vietnes, lai 
koplietotu informāciju, saturu un 
failus jūsu iekštīklā, izmantojot 
SharePoint

Pievienojieties sapulcēm,
atrodoties ceļā un izmantojot 
iezvanes numuru un līdzekli 
Audiokonferences5

Veidojiet tīmekļa seminārus, 
kuros iekļautas apmeklētāju 
reģistrācijas lapas, e-pasta 
apstiprinājumi un atskaišu 
veidošana

Exchange Online Protection, 
uzņēmuma e-pastu aizsargāša-
nai no surogātpasta, nevēlamas 
programmatūras un citiem 
apdraudējumiem

Vairāk nekā 1000 drošības un 
konfidencialitātes kontroles rīki, 
kas atbilst  starptautiskajiem, 
reģionālajiem un nozares stand-
artiem 

Drošības grupas un pielāgotas 
atļaujas, piekļuves kontrolei un 
uzņēmuma informācijas drošībai

Nepārtraukts atbalsts pa tālruni 
vai tīmeklī jebkurā laikā

Microsoft Teams darbu grafiku 
un ikdienas uzdevumu plānoša-
nai  

Iestatītas un savlaicīgi atjauninā-
tas Outlook, Word, Excel, Power-
Point, OneNote programmas 
darbam ar Windows vai Mac 
datoru (kā arī Access un Publish-
er tikai PC datoriem)

Microsoft Office programmas 
līdz pat 5 PC vai Mac datoros 
katram lietotājam

Microsoft Defender aizsargā pret 
sarežģīti veidotiem apdraudē-
jumiem e-pasta pielikumos un 
saitēs, kā arī aizsardzībai pret 
nulles dienas draudiem vai 
izspiedējprogrammatūru uzbru-
kumiem

Intune selektīvās tīrīšanas rīks 
attālinātai uzņēmuma datu 
pārvaldīšanai un dzēšanai arī no 
pazaudētām vai nozagtām 
ierīcēm

Office mobilo lietojumprogram-
mu aizsardzības līdzeklis uzņē-
muma informācijas kopēšanas 
aizliegšanai nepilnvarotām 
programmām un no nedrošas 
atrašanās vietām

Informācijas piekļuves tiesību 
pārvaldība piekļuves tiesību 
noteikšanai, nosakot ierobežoju-
mus — nekopēt, nepāradresēt 
u.c.

Microsoft Defender Exploit 
Guard paredz nodrošināt noturī-
bu pret drošības pārkāpumiem 
Windows 10 sistēmā

Windows Defender aizsardzība 
pret ļaunprogrammatūrām, 
vīrusiem, spiegošanas program-
matūrām un citiem apdraudē-
jumiem Windows 10 ierīcēs 

Exchange Online arhivēšana 
neierobežotai datu un e-pasta 
ziņojumu ilgtermiņa saglabāšanai

Ērta vietne drošības līdzekļu 
pārvaldīšanai Windows 10 PC 
datoros un mobilajās ierīcēs, kurās 
ir iOS vai Android operētājsistēma.

Automātiski iestatītas Microsoft 
Office lietojumprogrammas 
Windows 10 PC datoros

Automātiski iestatīti Microsoft 
Office un Windows 10
atjauninājumi

Intune mobilo ierīču pārvaldība 
biznesa datu drošībai visās 
uzņēmuma iOS, Android un 
Windows PC ierīcēs

Vienkāršota izvēlēto pakalpojumu 
pārvaldīšana Windows 10 datoros 

Microsoft Lists uzņēmuma 
svarīgākās informācijas un darbu 
apsekošanai 

Microsoft Forms atsauksmju 
apkopošanai no klientiem un 
darbiniekiem

Microsoft Bookings vienkāršai 
tikšanās reižu plānošanai un 
sarunāšanai 

Garantēts 99,9% darbspējas 
laiks

Maksimālais lietotāju skaits

Licence komerciālai lietošanai

Piekļuves paroļu politika, kas 
pieprasa atjaunot paroles pēc 
noteikta dienu skaita

Pieejams kā 
papildinājums
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Pieejams kā 
papildinājums
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Pieejams kā 
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Ierīču pārvaldība:

Uzlabota drošība:

Office programmu datora versijas PC un Mac datoriem

Uzņēmuma veidošanas un pārvaldības rīki:

Atbalsts un izvietošana:

Drošība un atbilstība

Darbs komandā un saziņa 

Failu glabāšana un koplietošana

E-pasts un kalendāri

Office programmu tīmekļa un mobilās versijas

Grupas darbs un saziņa


