Public Cloud Microsoft 365

Den beskyttede
digitale arbejdsplads
Med Microsoft 365 får I en stærk, fleksibel,
beskyttet og fremtidssikret digital samarbejdsplatform.

Med en Microsoft 365-løsning hos GlobalConnect, får du et samlet setup, hvor vi
samtidig sikrer dine data i skyen. På den måde får din virksomhed beskyttelse og backup
af brugernes data, så de kan klare dagens administrative opgaver, samarbejdsprojekter
og kommunikation uafhængigt af tid og sted, og i et beskyttet digitalt miljø.
En smartere måde at
samarbejde på

Brugernes data er
i sikre hænder hos os

Værdiskabende digitalt
samarbejde

Overblik og mulighed
for optimering

Alle medarbejdere har altid
adgang til Word, Excel,
SharePoint, PowerPoint,
OneNote og Outlook – på
tværs af platforme, enheder
og lokationer. I kan dele/tilgå
filer gennem OneDrive i et
sikkert og beskyttet digitalt
miljø. Med Teams får I et
effektivt værktøj, hvor I kan tilgå
fælles dokumenter på tværs
af organisationen og facilitere
samarbejdet med jeres kunder.

Du er selv ansvarlig for at sikre
dig mod angreb og for at have
backup af medarbejdernes data.
Det er ikke en del af Microsoft
365.

GlobalConnect har som førende
leverandør af IT-outsourcing stor
erfaring med implementering og
optimering af de markedsledende
produkter og løsninger fra
Microsoft – i Private, Public og
Hybrid-løsninger – der skaber
effektive digitale arbejdspladser.

Du får en fast månedlig
rapportering, som giver et godt
overblik over dit samlede forbrug
af licenser, lagring på OneDrive,
gennemført backup og brug af
e-mail-services.

GlobalConnect tilbyder som
en del af løsningen Backup for
Microsoft 365. Det sikrer, at du
kan genoprette dine brugeres
data, hvis det bliver nødvendigt.
Desuden hjælper vi med at sikre
data mod phising, cyberangreb
og andre fjendtlige handlinger.

Vi har den bredde af kompetencer og kundeindsigt, der skal
til for at opbygge og understøtte
en fremtidssikret digital
organisation og IT-strategi.
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På den måde kan du hele tiden
følge med i, at det eksisterende
setup kører optimalt, holde
øje med omkostningerne og
skalere op og ned, hvor det er
nødvendigt.
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Synkronisering til alle enheder
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Månedsrapport

Active Directory

Alle data i
· Forbrug af licenser og services
topsikret, dansk · Gennemført backup
datacenter
· Lagring på OneDrive
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