O que precisa
de saber sobre
o Office 365
Respostas a 6 das perguntas mais frequentes
sobre a mudança para a Microsoft Cloud

O que precisa de saber sobre o Office 365

Estamos aqui
para ajudar.
Quando se trata de encontrar um conjunto de funcionalidades focadas
na produtividade e que atenda às suas necessidades empresariais, o
Office 365 tem tudo o que precisa. Desde ferramentas de comunicação
e colaboração à mobilidade e business intelligence, há muito para
saber sobre tudo o que o Office 365 pode oferecer à sua empresa.
Compreendemos que a migração para a nuvem não é uma decisão
fácil. Por isso, respondemos às perguntas mais comuns que os líderes
empresariais fazem sobre a migração para o Office 365 e como as
nossas ferramentas podem ajudar os seus negócios a crescer.
Continue a ler para conhecer as respostas a estas 6 perguntas
frequentes sobre o Office 365:
1. É seguro?
2. Quem mais é que o utiliza?
3. Pode responder a todas as necessidades da minha empresa?
4. Quanto custa?
5. Vai compensar?
6. A migração para a nuvem é difícil?
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PERGUNTA 1

É seguro?
Sim, o Office 365 é o Office mais
seguro de sempre.
Sabemos que trabalhou muito para o
seu negócio chegar onde chegou e uma
simples violação de dados pode impedir
o desenvolvimento futuro. É por isso
que a segurança dos dados é a nossa
principal prioridade. O Office 365 oferece
as melhores e inigualáveis funcionalidades
de segurança que mantêm os dados
críticos do seu negócio seguros, mesmo
quando os dispositivos são perdidos ou
roubados. A Gestão de Dispositivos Móveis
permite que os gestores de TI eliminem
dados empresariais do dispositivo de um
funcionário, deixando os respetivos dados
pessoais intactos. Com funcionalidades
como a conformidade automática de e-mail,
proteção de e-mail proativa sem exploração
de dados e atualizações de segurança
automáticas, tratamos as suas informações
privadas como de fossem nossas.1

Segurança:

•O
 s dados são encriptados enquanto estão
inativos e durante a sua transmissão.
• Os dados mantêm-se sempre privados e
nunca são utilizados para fins publicitários.
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• É criada automaticamente uma cópia de
segurança dos dados e os mesmos são apoiados
por um tempo de atividade de 99,9%.
• Iremos ajudá-lo a transferir os seus dados (e não
a eliminá-los), mesmo se decidir deixar de utilizar
o serviço.
• Saberá sempre onde os seus dados estão
alojados e estarão sempre na sua região.
• As definições e funcionalidades de privacidade
podem ser ajustadas para corresponderem às
suas necessidades.
• Com o Sistema de Proteção de Dados do
Cliente, é a sua equipa de TI (e não os
engenheiros da Microsoft) quem tem o controlo
total dos seus dados.
• A Proteção Avançada Contra Ameaças do
Exchange Online analisa 100% dos seus e-mails
relativamente a vírus antes dos mesmos
entrarem na sua caixa de entrada.
• A Gestão de Dispositivos Móveis permite
que a sua equipa de TI elimine informações
empresariais de dispositivos perdidos ou
roubados.

Conformidade:

•O
 e-mail do Office 365 adere automaticamente
às 10 normas de conformidade de privacidade
de vários setores, como saúde (HIPPA),
segurança governamental e nacional (DPAS &
FISMA), educação (FERPA) e finanças.
• Se forem pedidas informações confidenciais,
pode entregar os conteúdos eletrónicos
necessários com segurança.
• Com o Office 365, as empresas reportaram
uma redução de 45% no esforço com a
implementação necessário para a conformidade.2

Centro de Confiança do Office 365: Listas principais de privacidade, segurança e conformidade, 2016
Forrester TEI Report for Office 365, 2015 (Relatório do Impacto Económico Total (TEI)do Office 365 de 2015 da Forrester – em inglês)
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PERGUNTA 2

Quem mais é que o utiliza?
88% das empresas incluídas na lista da
Fortune 500 têm pelo menos um serviço
empresarial na nuvem da Microsoft.

Com inúmeras formas de colaborar e inovar, não é de
admirar que empresas sofisticadas – desde startups a grandes
empresas – encontrem o que precisam aqui. Sabemos que os
testemunhos são bastante poderosos.
Quando se trata de tecnologia, as empresas de sucesso
partilham histórias de como efetuaram a transição para a
Microsoft Cloud e adotaram o Office 365. Para Francesco Tinto,
da The Kraft Heinz Company, a fusão rápida da The Kraft Foods
Group com a The H.J. Heinz Company em 2015 não teria corrido
tão bem sem o Office 365 e suas extensas funcionalidades na
nuvem.3
As empresas que não operam à escala da empresa The Kraft
Heinz, também necessitam de soluções extremamente seguras,
intuitivas e fáceis de utilizar. John Browning, presidente da
The Browning Law Group, APC, afirmou que a segurança,
facilidade de utilização e acessibilidade do Office 365 tornaramno numa "escolha fácil" para a sua empresa. Os advogados
conseguem sincronizar componentes do Office 365 nos seus
dispositivos móveis e PCs, o que lhes permite uma ligação
direta ao respetivo escritório e aos clientes a qualquer hora, em
qualquer lugar e em qualquer dispositivo, de forma totalmente
compatível e extremamente segura.4

"A capacidade de
verificar a disponibilidade
do calendário, enviar
mensagens instantâneas,
abrir uma chamada de
vídeo, partilhar documentos
e colaborar em tempo real
foi inestimável. Sem o Office
365, demoraríamos meses
a criar um único ambiente
operacional, em vez de
apenas algumas semanas."
Francesco Tinto

Diretor de Informática Global
The Kraft Heinz Company

Quer se trate de uma startup ou de uma empresa de grandes
dimensões, o Office 365 oferece vários planos que dão resposta
às necessidades das empresas de todos os setores e dimensões.
Estudo de Caso de Cliente: The Kraft Heinz Company, "Iconic food brands join forces, feeding innovation and teamwork with Office
365" ("As marcas alimentares icónicas unem forças, promovendo a inovação e o trabalho em equipa com o Office 365" – em inglês)
4
Estudo de Caso de Cliente: Fishs Eddy, "Fishs Eddy sets the table for growing business with Office products" ("Fishs Eddy prepara o
crescimento empresarial com produtos do Office" – em inglês)
3
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PERGUNTA 3

Pode responder a
todas as necessidades
da minha empresa
na nuvem?
Sim, com o Office 365 obtém
um conjunto abrangente de
ferramentas.
Muitas soluções específicas oferecem
vários serviços básicos, mas alternar
entre aplicações e a sua incapacidade
de comunicar adequadamente entre
si, muitas vezes gera confusão,
segurança comprometida e tempo
perdido. Desde armazenamento de
ficheiros à colaboração de conteúdos,
o Office 365 é uma solução tudoem-um que fornece um conjunto
abrangente de ferramentas de
produtividade para toda a empresa.

Soluções do Office 365
Funcionalidades essenciais no seu ambiente
de trabalho ou online (processamento de texto, folhas de cálculo, apresentações,
anotações e e-mail):

Comunicação:

Armazenamento e partilha de ficheiros:

Informações empresariais e business
intelligence:
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PERGUNTA 4

Quanto custa?
Escolha um dos sete planos
disponíveis e pague apenas os
serviços de que necessita.
A solução para uma empresa pode não ser necessariamente a solução
adequada para outra. Com o Office 365, pode escolher um plano a partir de
vários pacotes ao comparar o valor de cada um com as suas necessidades
empresariais, permitindo-lhe escolher o que melhor se adequa à sua
empresa.

Planos e preços que se adequam às suas necessidades:
Office 365
ProPlus

Office 365
Enterprise E1

Office 365
Enterprise E3

Office 365
Enterprise E5

12,90 €
utilizador/mês
(compromisso anual)

6,70 €
utilizador/mês
(compromisso anual)

19,70 €
utilizador/mês
(compromisso anual)

34,40 €
utilizador/mês
(compromisso anual)

Office 365Empresas
– Versão Premium

Office 365
Empresas

Office 365Empresas
– Versão Essentials

10,50 €
utilizador/mês
(compromisso anual)

8,80 €
utilizador/mês
(compromisso anual)

4,20 €
utilizador/mês
(compromisso anual)

Planos recomendados para empresas
com 1 a 499 funcionários:

4,20 € – 10,50 €

* Por utilizador/mês, com um compromisso anual

Planos recomendados para empresas
com mais de 500 funcionários:

6,70 € – 34,40 €
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PERGUNTA 5

Vai compensar?
Em média, as organizações podem
esperar um retorno do investimento
de 156%, após 3 anos.3
Quando pondera a aquisição de novas tecnologias
para toda a organização, o retorno do investimento
(ROI) é uma prioridade. Com o Office 365, a sua
tecnologia continuará a adaptar-se às suas necessidades
empresariais. O modelo de atualizações contínuas
garante que o seu software se encontra sempre
atualizado sem precisar de muita manutenção
dispendiosa ou atualizações de versão completas.
De acordo com o relatório TEI da Forrester, as
organizações que participaram nos inquéritos
constataram que o suporte de TI necessário para manter
a tecnologia e dar assistência aos utilizadores era menor,
totalizando uma relação de cuto/benefício de 498 750
USD ao longo de 3 anos. Uma empresa verificou que
uma das consequências dessas vantagens tecnológicas
foi o aumento da satisfação dos funcionários (e não
apenas a redução de custos).5
5

"The Total Economic Impact of Office 365" ("O Impacto Económico Total

"Tentar implementar algo
como isto on-premises teria
demorado pelo menos o
dobro do tempo e envolvido
muito mais pessoas."
Cliente sobre a migração para
o Office 365
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PERGUNTA 6

A migração para a
nuvem é difícil?
Os clientes do Office 365 efetuam
a migração ao próprio ritmo,
com uma equipa de especialistas
prontos para lhes dar apoio.
A implementação de novos sistemas
pode parecer difícil, mas o suporte
orientado através do FastTrack para
o Office 365 está disponível para
clientes qualificados. O FastTrack é
um serviço destinado a facilitar a
transição para a nuvem, com mais de
450 engenheiros prontos a ajudá-lo
durante o processo. Desenvolva o
seu plano de sucesso, recrute novos
utilizadores e saiba como gerar
valor para o seu negócio através da
integração na nuvem.

O FastTrack pode reduzir o
tempo de implementação
em até 33%.6

6

FastTrack.Office.com
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Agora, com as respostas a 6 das perguntas mais
importantes sobre o Office 365, está na hora de
começar a trabalhar. Que opção vai escolher para
desenvolver o seu negócio?

Está interessado em saber mais sobre as vantagens do Office 365?
Para mais informações, visite:

https://products.office.com/business/compare-more-office-365-for-business-plans

