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Overzicht van alle online producten,
te bestellen via het Office 365 beheerportaal
per gebruiker/maand
bij abonnement per

Naam product

maand
O365-suites
Business

O365-suite
Enterprise

€ 5,10

Office 365 Business Essentials

Office 365 Business

€ 10,70

Office 365 Business Premium

€ 12,70

€ 6,10

Office 365 Enterprise E1

Office 365 ProPlus

Office 365 Enterprise E3

€ 19,70

Office 365 Enterprise E4

€ 21,60

Office 365 Enterprise K1

€ 3,10

Skype voor Bedrijven Online (Abonnement 2)

€ 4,60

Skype voor Bedrijven Online (Abonnement 1)

€ 1,70

Exchange Online (Abonnement 2)

€ 6,70

Exchange Online (Abonnement 1)

€ 3,40

Exchange Online Protection

€ 0,84

Exchange Online Kiosk

€ 1,50

Exchange Online Archiving (EOA) voor Exchange Server

€ 2,50

SharePoint Online (Abonnement 2)

€ 6,70

SharePoint Online (Abonnement 1)

€ 4,20

Office365
losse producten

OneDrive voor Bedrijven met Office Online

€ 4,20

Office365
losse producten

Yammer Enterprise

€ 2,50

Project

Project Lite

€ 5,90

Skype

Office365
losse producten

Office365
losse producten

Beschrijving

jaar
€ 4,20 Voor bedrijven met 1-300 gebruikers die overal toegang nodig hebben tot e-mail,
bestandsdeling en onlinevergaderen, zonder een abonnement op de
bureaubladversie van Office.
€ 8,80 Voor bedrijven met 1 tot 300 gebruikers die de meest recente Officebureaubladtoepassingen nodig hebben en online bestanden willen opslaan en
delen.
€ 10,50 Voor bedrijven met 1-300 gebruikers die de meest recente bureaubladtoepassingen
van Office nodig hebben, en overal toegang nodig hebben tot e-mail,
bestandsdeling en onlinevergaderen.
€ 6,70 Voor bedrijven die de hulpprogramma's voor communicatie en samenwerking nodig
hebben, en die documenten willen lezen en er eenvoudige bewerkingen op willen
toepassen met Office Online.
€ 12,90 Proefabonnement van 30 dagen voor de premium Office-suite voor bedrijven bevat Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access en Skype voor Bedrijven
- en onlinebestandsopslag en -deling. Omdat u verbonden bent met de cloud, kunt u
schakelen tussen al uw apparaten als onderdeel van de Office 365-ervaring.
€ 19,70 Het beste abonnement voor bedrijven die de volledige hulpprogramma's voor
productiviteit, communicatie en samenwerking met de vertrouwde Office-suite,
inclusief Office Online, willen.
Voor bedrijven die de volledige hulpprogramma's voor productiviteit, communicatie
en samenwerking nodig hebben met de vertrouwde Office-suite, inclusief Office
Online, en on-premises serverrechten voor gegevensbeveiliging en mogelijkheden
voor Enterprise Voice.
Voor personen in uw bedrijf zonder toegewezen pc die af en toe toegang nodig
hebben tot webmail, interne sites en documenten met Office Online.
Geïntegreerd communicatieabonnement met geavanceerde mogelijkheden,
waaronder een chatfunctie voor bedrijven, aanwezigheidsinformatie en
onlinevergaderingen met audio- en videovergaderingen, en gegevens delen met
meerdere partijen.
Geïntegreerd communicatie-abonnement met chatfunctie voor bedrijven,
aanwezigheidsinformatie en audio- en videogesprekken tussen pc's.
Het beste abonnement voor berichtenverzending en agenda's dat toegankelijk is
vanaf pc's, internet en mobiele apparaten met geavanceerde functies voor
archivering, naleving en geïntegreerde voicemail.
Abonnement voor berichten, agenda's en e-mailarchivering dat toegankelijk is
vanuit Outlook op pc's, internet en mobiele apparaten.
Exchange Online Protection biedt e-mailimplementaties bescherming tegen
malware en spam.
Basisabonnement voor berichtenverzending en agenda's met webmail en POPtoegang.
Een persoonlijk e-mailarchief voor gebruikers met een postvak op Exchange Server
2010 of hoger.
Beste samenwerkingsabonnement met geavanceerde mogelijkheden voor
formulieren met opmaak, verbeterde gegevensvisualisatie, publicatie van Accessdatabases en gehoste Visio-diagrammen.
Samenwerkingsabonnement dat gebruikers in staat stelt informatie en bronnen te
delen, te beheren en te zoeken.
Handige online varianten van Microsoft Word, Excel, PowerPoint en OneNote voor
eenvoudige bewerking van documenten, rechtstreeks vanuit de webbrowser, met
OneDrive voor Bedrijven.
Ongeëvenaarde Enterprise Social voor samenwerkingen tussen ondernemingen,
kennisuitwisseling en teamefficiëntie
Met Project Lite kunnen teamleden samenwerken aan projecten die worden
beheerd met Project Online, taken bekijken, roosters invoeren en een vlag plaatsen
bij problemen of risico's.
€ 21,10 Vanaf vrijwel elke locatie effectief plannen, beheren en samenwerken met anderen
om fantastische projecten te leveren. Voor als de volledige functies voor
projectbeheer vereist zijn op het bureaublad.
€ 27,80 Een flexibele oplossing voor projectportfoliomanagement (PPM) en dagelijkse
werkzaamheden. Met Project Online kunnen organisaties direct aan de slag,
prioriteiten toekennen aan portfolio-investeringen en eindproducten leveren met de
gewenste bedrijfswaarde. Voor personen die online moeten samenwerken vanaf
praktisch elke locatie op bijna elk apparaat.

Project Pro voor Office 365

€ 25,30

Project Online

€ 38,00

Project Online met Project Pro voor Office 365

€ 48,90

Een flexibele oplossing voor PPM (Project Portfolio Management) en dagelijkse
werkzaamheden. Met Project Online kunnen organisaties direct aan de slag,
prioriteiten toekennen aan Project Portfolio-investeringen en eindproducten leveren
met de gewenste bedrijfswaarde. Bevat Project Pro voor Office 365. Voor
beheerders die de volledige functionaliteit op de desktop nodig hebben en overal en
altijd online moeten kunnen samenwerken op bijna elk apparaat.

Project Lite (per maand)

€ 7,60

Visio

Visio Pro voor Office 365

€ 13,10

Power BI

Power BI (gratis)

€ 0,00

Power BI Pro

€ 8,40

Met Project Lite kunnen teamleden samenwerken aan projecten die worden
beheerd met Project Online, taken bekijken, roosters invoeren en een vlag plaatsen
bij problemen of risico's.
€ 11,00 Met Visio Pro voor Office 365 kunt u professionele en pakkende diagrammen
maken met verschillende nieuwe en bijgewerkte vormen, stencils en thema's, nu
met ondersteuning voor BPMN 2.0 en UML 2.4. Met de nieuwe functies faciliteert u
zo de samenwerking binnen uw team.
Power BI is een cloudservice voor business analytics waarmee iedereen sneller,
efficiënter en met meer inzicht gegevens kan visualiseren en analyseren. Het
verbindt gebruikers met een breed scala aan live gegevens via gemakkelijk te
gebruiken dashboards, biedt interactieve rapporten en prachtige visualisaties om uw
gegevens tot leven te brengen.
Power BI is een cloudservice voor business analytics waarmee iedereen sneller,
efficiënter en met meer inzicht gegevens kan visualiseren en analyseren. Power BI
Pro biedt uitgebreide ondersteuning voor gegevensbronnen, gegevenscapaciteit,
samenwerking in teams en beheermogelijkheden.

Business en Enterprise suite zijn door elkaar te gebruiken, evenals de losse producten.
Overzicht online producten 25-8-2015

Neon 15-b
4751 XA Oud Gastel
0165-514365
info@foliero.nl
www.foliero.nl

Groep

Overzicht van alle online producten,
te bestellen via het Office 365 beheerportaal
per gebruiker/maand
bij abonnement per

Naam product

maand
Azure

CRM

CRM-Social

CRM-Parature,
service

Azure Active Directory Premium

€ 5,10

Azure Rights Management

€ 1,70

Microsoft Dynamics CRM Online
Essentiële versie

€ 11,50

Microsoft Dynamics CRM Online
Basisversie

€ 23,00

Microsoft Dynamics CRM Online
Professionele versie

€ 49,80

Microsoft Dynamics Marketing Enterprise

€ 105,40

Microsoft Dynamics CRM Online Enterprise

€ 168,70

Ondersteuning voor Microsoft Dynamics Marketing
Verbeterd
Ondersteuning voor Microsoft Dynamics Marketing
Professioneel, direct

€ 4,20

Ondersteuning voor Microsoft Dynamics CRM Online
Verbeterd

€ 3,80

Ondersteuning voor Microsoft Dynamics CRM Online
Professioneel, direct

€ 7,60

€ 7,60

Microsoft Social Engagement Professional

€ 63,20

Microsoft Social Engagement Enterprise

€ 95,80

Ondersteuning Microsoft Social Engagement, verbeterd

€ 4,20

Ondersteuning voor Microsoft Social Engagement
Professioneel, direct
Parature Enterprise

€ 7,60
€ 105,40

Ondersteuning voor Parature, verbeterd

€ 4,20

Ondersteuning voor Parature
Professioneel, direct

€ 7,60

Beschrijving

jaar
Azure Active Directory Premium is gebaseerd op de gratis versie van Azure AD en
biedt krachtige mogelijkheden die bedrijven in staat stellen te voldoen aan hogere
eisen voor het beheer van identiteit en toegang
Met Microsoft Rights Management kunt u vertrouwelijke documenten en e-mail
beveiligen met sterke versleuteling. Bepaal hoe uw gegevens worden gebruikt door
in te stellen wie de gegevens kan weergeven, bewerken, afdrukken, opslaan en
delen. Eenvoudig in gebruik en geïntegreerd met Microsoft Office, SharePoint en
Exchange.
Abonnementsplan voor gebruikers die toegang nodig hebben tot functionaliteiten
van aangepast relatiebeheer (xRM) van Microsoft Dynamics CRM Online.
Abonnementsplan voor gebruikers die toegang nodig hebben tot accounts,
contactpersonen, leads, aanvragen, rapporten en mogelijkheden voor aangepast
relatiebeheer (xRM) van Microsoft
Een abonnement voor gebruikers die de volledige verkoop-, service- en
marketingfunctionaliteit van Microsoft Dynamics CRM Online nodig hebben.
Microsoft Dynamics CRM Online Professional omvat: Social listening, Analytics in
sociale media, Workflows en goedkeuringen , Automatisering verkoop,
Automatisering klantenservice, Unified servicedesk, Verkoopcampagnes, Rapporten
en persoonlijke dashboards, Integratie via webservices, Mobiele toegang, Toegang
tot aanpassingen en extensies. Er geldt een aankoopvereiste van minimaal vijf
seats.
Aanbevolen voor marketing-professionals. Microsoft Dynamics Marketing omvat
Campagnes beheren, Merkbeheer, Leadbeheer en -scoring, Sociale marketing,
Marketinganalyse, Rapporten en persoonlijke dashboards
Voor bedrijven die alle mogelijkheden van Microsoft Dynamics CRM willen benutten,
bevat o.a. Microsoft Dynamics CRM Online Professional, Unified servicedesk,
Parature Enterprise, Microsoft Dynamics Marketing Enterprise, Microsoft Social
Engagement, Accountbeheer, Opportunity- en leadbeheer, Pijplijnbeheer en
prognoses, Dataverrijking en inzichten.
Een betaalde ondersteuningsaanbieding voor klanten van Marketing waarbij training
en verbeterde responstijden zijn inbegrepen
Een betaalde ondersteuningsaanbieding op premiumniveau voor klanten van
Marketing waarbij escalatieondersteuning, training en verbeterde responstijden zijn
inbegrepen.
Microsoft Dynamics CRM Online Enhanced Support Plan omvat een snelle
reactietijd van minder dan 2 uur eLearning. Klanten moeten evenwel Professioneel
Direct or Verbeterd kiezen voor hetzelfde aantal zitplaatsen waarvoor ze een licentie
hebben.
Microsoft Dynamics CRM Online Professional Direct Support Plan omvat
accountbeheer en een snelle responstijd van <1 uur. Klanten moeten ofwel
Professional Direct of Enhanced kiezen voor het aantal gebruikers waarvoor ze
licenties hebben.
This plan provides social sentiment tracking, share of voice, trend alerts, and some
of the capabilities of our engagement platform - creation of two streams, tag posts
with labels, social accounts and replying to posts.
Microsoft Social Engagement Professional omvat: Social listening, Sociaal centrum
(2 streams/gebruiker), Sociale accounts
Trendwaarschuwingen. Microsoft Social Engagement omvat 10.000 berichten per
organisatie/maand.
Extra berichten: € 84,37 voor 10.000 berichten/maand, € 590,70 voor 100.000
berichten/maand, € 3.377,00 voor 1.000.000 berichten/maand
The most comprehensive plan for Enterprises giving you extended capabilities of
our engagement platform. Includes: unlimited number of streams, ability to share
streams, and assign posts.
Microsoft Social Engagement Enterprise omvat: Social listening, sociale accounts
en trendwaarschuwingen. Plus: Sociaal centrum omvat onbeperkte streams,
streams delen, berichten toewijzen aan gebruikers en integratie met CRM
Microsoft Social Engagement omvat 10.000 berichten per organisatie/maand. Extra
berichten: € 84,37 voor 10.000 berichten/maand, € 590,70 voor 100.000
berichten/maand, € 3.377,00 voor 1.000.000 berichten/maand

A paid support offering for Social Engagement customers which includes training
and improved response times
A premium paid support offering for Social Engagement customers which includes
esclation support, training and improved response times.
Parature, from Microsoft’s powerful customer service suite which brings together a
24/7 customer Support Portal, self-service Knowledgebase, world-class lifecycle
Ticket management and multi-channel interaction capabilities including live chat and
social media. All managed by a centralized agent Service Desk and hosted in the
cloud.
Aanbevolen voor kennisbeheer en zelfservice gerichte service-organisaties.
Parature Enterprise omvat: Ticketingapplicatie, Kennisbeheer, Zelfservice portals,
Sociale klantenservice, Webchat, REST API
A paid support offering for Parature customers which includes training and improved
response times.
A premium paid support offering for Parature customers which includes escalation
support, training and improved response times.

Business en Enterprise suite zijn door elkaar te gebruiken, evenals de losse producten.
Overzicht online producten 25-8-2015

