EXCHANGE ONLINE
Verhoog de productiviteit van gebruikers en houd uw organisatie veilig met behoud van de controle die
u nodig hebt.
De touwtjes in handen houden
Met Exchange kunt u uw oplossing aanpassen aan uw specifieke behoeften en ervoor zorgen dat uw
communicatiemiddelen altijd beschikbaar zijn terwijl u de touwtjes in handen houdt. Schakel snel over
naar de cloud, implementeer on-premises of beheer een hybride implementatie met zowel on-premises
als onlinepostvakken. Beheer krachtige mogelijkheden, waaronder preventie van gegevensverlies en
Office 365 Groepen , vanuit het gebruiksvriendelijke webgebaseerde Exchange-beheercentrum. Met
rolgebaseerde toegang kunt u Exchange efficiënt beheren en taken delegeren. Met Exchangearchivering, grote postvakken en bewaarbeleid kunnen uw gebruikers belangrijke gegevens op één
plaats bewaren en kunt u zorg dragen voor de opslag- en compliancevereisten.
Meer doen, op elk apparaat
Met Exchange kunt u productiever zijn omdat het u helpt bij het beheer van een toenemende
hoeveelheid berichten tussen meerdere apparaten en bij het effectiever samenwerken als team. Met
een Postvak IN dat is gericht op de relevante en belangrijke berichten en dat regels instelt die
overeenkomen met uw werkwijze, kunt u sneller meer werk verzetten. Vereenvoudig en verbeter
samenwerking met Office 365 Groepen, waarmee personen, gegevens en de hulpmiddelen die u nodig
hebt worden verbonden zodat u samen meer kunt doen. Met een Postvak IN van de groep,
groepsagenda en groepsgesprek kunnen uw teams zelf organiseren en werken. Het delen van bestanden
met de groep is eenvoudig met OneDrive voor Bedrijven: u kunt in realtime samenwerken aan
documenten en wanneer een bestand is bijgewerkt, worden alle teamleden automatisch op de hoogte
gebracht. Open inhoud, gesprekken, taken of planningen vanaf uw apparaten, met de Outlook-app voor
iOS en Android of Outlook Web App.
Uw organisatie beschermen
Met Exchange kunt u zakelijke communicatie en gevoelige informatie beschermen en interne en
wettelijke compliance vereenvoudigen. Ingebouwde verdediging tegen virussen, spam en phishingaanvallen biedt een actieve bescherming van uw communicatie. Functies voor preventie van
gegevensverlies identificeren, controleren en beschermen gevoelige gegevens middels uitgebreide
inhoudsanalyse, en beleidstips in Outlook informeren gebruikers over beleidsschendingen voordat
gevoelige gegevens worden verzonden. Uw compliance officers kunnen In-Place eDiscovery voor
Exchange, SharePoint en Skype voor Bedrijven uitvoeren vanuit het eDiscovery Center om gegevens van
uw organisatie te identificeren, vast te houden en te analyseren. De gegevens blijven altijd op hun plaats
staan. U hoeft dus geen afzonderlijke gegevensopslag te beheren.
Grote postvakken
Elke gebruiker krijgt een opslagruimte van 50 GB voor het postvak en kan berichten versturen met een
maximale grootte van 150 MB.
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Ondersteuning voor Outlook
Gebruikers kunnen ondersteunde versies van Outlook verbinden met Exchange Online. Dit betekent dat
ze kunnen werken met de uitgebreide functionaliteit van het programma dat ze al kennen.
Toegang via internet
Voor toegang via internet biedt Outlook Web App een prettige en vertrouwde manier van werken via
een interface die overeenkomt met het uiterlijk van het gebruikelijke Outlook-programma.
Outlook-app
Doe meer op uw telefoon en tablet met de Outlook-app voor iOS en Android, en binnenkort in Windows
10.
Postvak IN-beheer
Richt uw aandacht op de belangrijkste berichten met Onbelangrijke e-mail, waarbij Machine Learning
wordt toegepast voor het opschonen van uw Postvak IN en het instellen van regels die overeenkomen
met uw werkwijze.
Samenwerken aan documenten
Sla bijlagen rechtstreeks op naar OneDrive voor Bedrijven met slechts één klik en deel de koppeling naar
het bestand, rechtstreeks vanuit Outlook Web App.
Groepen
Vereenvoudig samenwerken met Office 365 Groepen, waarmee teams zelf kunnen organiseren, samen
kunnen werken met verschillende hulpprogramma’s en apparaten en de expertise van anderen kunnen
benutten.
Gedeelde agenda en contactpersonen
Vergelijk agenda’s om vergaderingen te plannen en open functies voor samenwerking, zoals gedeelde
agenda's, groepen, de algemene adreslijst, externe contactpersonen, taken, vergaderruimten en
functies voor het delegeren van taken.
Apps van derden voor Outlook
Schakel minder tussen apps met het uitbreidingsmodel. Dit model biedt toegang via webtoepassingen
van derden die eenvoudig op Outlook en Outlook Web App aan te sluiten zijn.
Beveiliging
Elk postvak wordt via Exchange Online Protection beveiligd met uitstekende bescherming tegen
malware en spam.
In-place archief
Houd uw Postvak IN overzichtelijk door oude berichten automatisch te verplaatsen naar een In-place
archief.
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Meer weten over CLOUD services van Jansen Internetservice?
Neem direct contact op en bel

0497 336 403

