Një Ready Business e ka zyrën
me vete kudo që shkon

Microsoft Office 365 nga Vodafone
Vodafone Albania

“Ready Business ka pasur
një ndikim masiv në
biznesin tonë, duke na ka
mundësuar një avantazh
konkurrues në treg.
Tashmë, njerëzit tanë kanë
mjete të fuqishme për të
bërë punën e tyre. Ata
duken më profesionalë dhe
më fleksibël përpara
klientëve tanë.”
Tony Henthorn,
Drejtoreshë Publicistike,
Diversified Business Communications UK
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Çfarë është
Microsoft Office
365?
Office 365 nga Vodafone ju ofron
programet tuaja të preferuara të Microsoft,
si Word, Excel, dhe PowerPoint, të
instalueshme në të gjithë pajisjet tuaja
dhe ruajtjen e dokumentave në cloud, që
të mund t’i perdorni ato kur të dëshironi,
kudo që ndodheni.
Dhe sëbashku me shërbimin emailit,
kalendarit, mesazheve të çastit, video
konferencës dhe shpërndarjes së
dokumentave, Office 365 bëhet më tepër
se thjesht zyra juaj, por zgjidhja juaj e plotë
IT.
Pavarësisht madhësisë së biznesit që keni,
kjo zgjidhje i ofron mundësinë punonjësve
tuaj të punojnë së bashku në mënyrë të
sigurtë edhe sikur të jenë në shtëpi, në
zyrë apo në lëvizje. Edhe sikur ata të jenë
duke përdorur Telefona iPhone, Android™,
Windows, Blackberry, ose Tablet, ose PC,
Mac, Laptop.

Pse Office 365 është bërë
për një Ready Business?

Gjeni çfarë
ju nevojitet
Bëhuni më
produktivë

Programet Office, të cilat
ju tashmë i njihni dhe
pëlqeni janë më të
fuqishme se kurrë më
parë, duke ju mundësuar
që të punoni lehtësisht,
zbuloni dhe ti keni gjërat
gati. Tashmë nuk është
nevoja të jeni në zyrë ose
në një pajisje specifike
për të qënë produktiv.

Menaxho IT tënde në
mënyrë efektive
Me Office 365 nga
Vodafone nuk keni
nevojë për servera
lokal, infrastrukturë
dhe mbështetje. Ju
mund ti plotësoni
kërkesat e fuqisë
punëtore dhe në të
njëjtën kohë të ulni
kërkesën për burime
dhe pajisje fizike.

Punoni së bashku
lehtësisht
Krijoni një faqe e cila
shërben si bazë ku ju
dhe skuadra juaj
mund të shpërndani
dhe organizoni
burimet tuaja – si
shënime, dokumenta,
plane, biseda dhe
shumë më tepër,

Në sitet e krijuara nga
skuadrat, në shënimet
apo email. Mos u
shqetësoni për të gjetur
fjalët kyçe perfekte: edhe
nëse po kërkoni
dokumenta, video, njerëz
ose bashkëbisedime, ju
mund të kurseni kohë
dhe të piketoni
ekzaktësisht çfarë ju
nevojitet.

Ruani, sinkronizoni
dhe shpërndani
dokumentat dhe të
dhënat tuaja
Përmbaju planit dhe
dorëzo në kohë
Ju mund të siguroheni
që puna po bëhet duke
i caktuar detyra
punonjësve, të cilat
mund të gjurmohen
dhe t’u jepen prioritete
me një përmbledhje në
kohë reale të
projekteve, duke u
paralajmëruar rreth
vonesave dhe hapave
të ardhshëm.

Gjeni njerëzit
e duhur
Identifikoni dhe
lidhuni shumë shpejt
me punonjësit tuaj,
edhe nëse ata jane në
zyrën ngjitur apo
në lëvizje.
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Ju mund të aksesoni gjithçka
qëju nevojitet nëse i ruani
dokumentat dhe të dhënat tuaja
në cloud. Dokumentat tuaja
janë gjithmonë të aksesueshme
pavarësisht ku ndodheni.
Dhe puna së bashku nuk ka qënë
kurrë më e lehtë. Për tëshmangur
krijimine versionevetë shumta të
dokumentave në vënde të
ndryshme, punonjësiti mund të
punojë në të njëjtin dokument –
edhe në të njëjtën kohëme njëritjetrin.

Office 365 :
Karakteristikat kryesore
Office
• Versioni i fundit i
plotë i instalueshëm,
version i pasur i
aplikacioneve mobile,
përfshirë Office
Online
• Liçensimi për
përdorues me
pajtim mujor
• Eksperiencë e plotë
Office me
shërbimet e
integruara
• Visio dhe Project
(opsionale)

Exchange

SharePoint

Teams

• 50GB Mailbox plus
arkivimi i email dhe
mundësitë e
përputhshmërisë

• Ruaj & shpërndaj
dokumenta të
rëndësishme, listat e
detyrave dhe planeve, në
sinkronizim duke
përdorur intranetin.

• Komunikoni përmes
bisedave, takimeve
dhe thirrjeve

• Dërgim i
dokumentave me
kapacitet deri në
150MB
• Antivirus premium/
anti-spam
• Kalendar, kontakte
dhe detyra me
mundësi
shpërndarjeje
• Email mobile për
shumicën e
pajisjeve celulare

• Punoni lehtësisht me
partnerët dhe klientët
duke krijuar intranet për
të shpërndare
informacione në mënyrë
të sigurt.
• Automatizim i proçeseve
të brendshme nëpërmjet
ndërtimit të formave.
• 10GB hapësirë bazë +
500MB për përdorues
• Ruajtje e dokumentave
online deri në 1TB me
OneDrive for Business
• Punoni njëkohësisht
në të njëjtin dokument
përdorues të
ndryshëm duke ruajtur
historikun e çdo
ndryshimi.
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• Bashkëpunoni dhe
ndani dokumenta
me Apps më
popullore të Office
365 si Word, Excel,
PowerPoint,
OneNote,
SharePoint dhe
Power BI
• Integro aplikacionet
me shërbimet
partnere të Microsoft
dhe të palëve të
treta për të
përshtatur procesin
tuaj, duke rritur
punën në grup dhe
produktivitetin.
• Bëni telefonata dhe
lidhni nëpër pajisje
të ndryshme

Zgjidhni paketën e duhur
Office 365 për biznesin tuaj
Office 365 nga Vodafone është e disponueshme në paketa të ndryshme
të dizejnuara për të përmbushur nevojat specifike të biznesit tuaj.
Paketat e Bisnesit
Business Essentials
Gjithçka për të cilën një kompani që
punon në distancë ka nevojë për të
qëndruar pëballë teknologjisë.

Business

Business Premium

Suita e plotë e aplikacioneve Office për Gjithçka nga paketa Business
kompanitë që tashmë kanë email dhe Essentials dhe Business në një plan
mjetet e tyre të komunikimit.
premium.

• Versionet online të aplikacioneve • Versionet e fundit të Word, Excel,
Office
Powerpoint, Publisher, OneNote,
• Email profesional
Outlook të gatshme për t’u shkarkuar
• Hapësirë ruajtje në cloud &
mbi PC, tableta ose telefona.
shpërndarje e dokumentave
• Ruajtja në cloud dhe shpërndarja e
• Komunikim online & konferenca
dokumentave
midis ekipeve

• Suita e plotë Office
• Versionet online të aplikacioneve
Office
• Email profesional
• Hapësirë ruajtje në cloud &
shpërndarje e dokumentave
• Komunikim online & konferenca
midis ekipeve

Paketat Enterprise
Këto janë paketa janë të dizenjuara për kompani që kanë një numër shumë të madh përdoruesish (mbi 300) ose me kërkesa më të
avancuara

Enterprise E1
Gjithçka nga paketa Business
Essentials plus shtuar:

ProPlus
Gjithçka nga paketa Business plus
shtuar:

• Portal për shpërndarjen e videove • Aplikimi Access
• Pa limit në numrin e përdoruesve • Menaxhim Enterprise i aplikimeve
që mund të shtohen në llogari
• Raportim i të dhënave me anë të
Business Intelligence
• Pa limit në numrin e përdorues ve që
mund të shtohen në llogari
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Enterprise E3
Gjithçka nga paketa Business Premium
plus shtuar:
• Aplikimi Access
• Menaxhim Enterprise i aplikimeve
• Raportim i të dhënave me anë të
Business Intelligence
• Përputhshmëri në mbrojtjen e të
dhënave
• Qendër Ediscovery
• Portal Video

Shërbime të
Avancuara

Shërbime
Standarde

Office

Detaje

Paketa të kombinuara
Tarifa fikse mujore/përdorues (me tvsh)

Business

Enterprise

Business
Essentials

Business

Business
Premium

Enterprise
E1

ProPlus

Enterprise
E3

780 ALL

1,260 ALL

1,920 ALL

1,200 ALL

1,860 ALL

3,120 ALL









Paketa Office 2016: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher - e
instalueshme deri në 5 PCs ose Macs
Paketa Office në Tableta dhe SmartPhone – e instalueshme deri në 5 tableta dhe 5
telefona



(plus Access) (plus Access)




Office Online (Krijim dhe editim nga browser i dokumentave)













OneDrive for Business (1 TB ruajtje dhe ndarje e dokumentave)













Exchange Online (50 GB mailbox email, kalendar & kontakte)









Microsoft Teams (Hub për bashkëounim & komunikim midis ekipeve)









Sharepoint Online (1TB hapësirë bazë + 500MB për përdorues, Site Intranet, Panel
njoftimesh, Workflow )









Yammer (Rrjet Social Korporate)









Planner (krijim I planeve te reja, organizim & përcaktim I detyrave, ndarje e
dokumentave, chat)













Mobile Device Management (fshirjen e plotë të telefonit në largësi)













Delve (Zbulim dhe kërkim i personalizuar i përmbajtjes me Office Graph )













Integrim me Active Directory













Licensim për provisionim hibrid.





Portal video i korporatës për menaxhimin e videove





Business Intelligence – raportim i të dhënave





Menaxhim Enterprise për aplikimet (Politika në Grup, Telemetri, Aktivizim në
kompjutera të të shpërndarë )





Përputhshmëri – Arkivim, eDiscovery, ruajtje e mailbox nga fshirja



Mbrojtje e informacionit – enkriptim i mesazheve, RMS, DLP



* Numri maksimal i paketave Business që mund të aktivizohen në një llogari është 300 për çdo paketë, ndërsa për paketat Enterprise ëdhtë pa limit.
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Të tjera

Sharepoint

E-mail

Paketa standarde

DETAJE

Tarifa fikse
mujore/përdorues
(me tvsh)

Exchange Online Kiosk

2 GB mailbox email, kalendar & kontakte

300 ALL

Exchange Online Plan 1

50 GB mailbox email, kalendar & kontakte , Veçori arkivimi për emailet

600 ALL

Exchange Online Plan 2

Veçoritë e Plan 1, Arkivim i Palimituar, “DLP “, “In-place Hold”

Exchange Online Archiving (EOA)

Hapësirë arkivimi pa limit për mailbox-et për planet Exchange Online Plan
1/Kiosk, Office 365 Enterprise E1

420 ALL

SharePoint Online Plan 1

1TB hapësirë bazë & 500MB për përdorues, Site Intranet, Panel njoftimesh,
Workflow, Lista, Kalendarë

780 ALL

OneDrive for Business with Office Online

1 TB ruajtje dhe ndarje e dokumentave, Office Online

780 ALL

Office 365 Extra File Storage

Hapësirë shtesë për GB për muaj për planet Office 365 Enterprise
E1/E3, SharePoint Online Plan 1

30 ALL

Project Pro for Office 365

Versioni i fundit i Project Professional, Menaxhim projekti & i detyrave, abonim për
klient desktop

3,900 ALL

Project Online

Menaxhim i portofolit të projektit, abonim për version online.

5,160 ALL

Project Online with Project Pro for Office 365

Menaxhim i plotë i portofolit të Projektit, abonim për klient desktop dhe online

9,060 ALL

Visio Pro for Office 365

Krijim i diagrameve profesionalë & organizacionalë

1,980 ALL

Azure Rights Management

Rregulla dhe politika mbi Identitetin dhe Autorizimin e përdoruesve, Enkriptim i
mesazheve, Auditim dhe monitorim

300 ALL

Microsoft Intune Online Service

Konfigurim dhe menaxhim i pajisjeve Mobile & PC, Menaxhimi i aplikimeve, Portal
i kompanisë për vetë-shëbim,

600 ALL

* Numri maksimal i përdoruesve që mund të aktivizohen për çdo llogari është pa limit.
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1,200 ALL

Vodafone Albania Sh.A. Departamenti i Shitjes – Zyrat Qëndrore
Autostrada Tiranë – Durrës, Rr. “Pavarësia”, Nr. 61, Kashar, Tiranë, Shqipëri
Cel: +355 (0) 4 228 3072
Fax: +355 (0) 4 228 3330
Zyrat e regjistrura: Autostrada Tiranë – Durrës, Rr. “Pavarësia”, Nr. 61, Kashar, Regjistruar në Shqipëri NIPT K11715005L

8

