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Devion har satt sammen produkter til en komplett IT-løsning for alle som jobber i en
organisasjon eller bedrift. Pakken inneholder e-post, dokumentlagring og nødvendige
kontorstøtteapplikasjoner som tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy. I
tillegg sikrer vi dataene dine ved å ta en sikkerhetskopi til vårt datasenter i Kongsberg
hver natt. Devion Kontorpakke er en skyløsning og er tilgjengelig uansett hvor du er fra
PC, MAC, nettbrett og mobil.

Les mer

Fordeler med Devion Kontorpakke

Exchange Online e-post
Sharepoint Online dokumentlagring
Teams samhandling
Kjente Office-programmer
Multifaktor autentisering for sikker pålogging

Kontakt oss

Hvilke fordeler får du med Devion Kontorpakke?

Vi definerer og setter opp deres epostløsning ut ifra deres ønsker å behov. Normalt får
hver bruker sin personlige mailkonto og så lager vi noen fellesadresser som post, faktura
o.l. Hvem som kan lese og svare på disse bestemmes under planleggingen.
Epostklienten er lett å sette opp på PC, MAC og mobil. Ønsker dere hjelp, leverer vi
selvfølgelig også det.

Vi bygger og strukturerer deres dokumentlagring slik at den blir effektiv og gjenspeiler
deres organisering. Vi bygger en overordnet mappestruktur og begrenser tilganger ut
ifra deres ønske. Dokumentområdene støtter også synkronisering så du kan jobbe selv
om du ikke er på nett.

Devion Kontorpakke inneholder også nyeste løsning for chat, tale og videokonferanse
basert på Microsoft Teams. Teams er tenkt å erstatte Skype og andre
samhandlingsløsninger ved å samle alle funksjoner i en og samme løsning. Teams
fungerer sømløst mellom PC, MAC, nettbrett og mobiltelefon.

Vi er opptatt av din IT-sikkerhet og Devion Kontorpakke inneholder også verktøy for å
sikre din PC mot virus, hacking og tyveri av data. I tillegg tar vi sikkerhetskopi av dine
sentrale data hver natt til vårt datasenter i Kongsberg.
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Devion Kontorpakke inneholder

E-POST

Løsningen leveres med ett av markedets beste epost-løsninger; Microsoft Exchange. Du
får full støtte for PC, MAC, mobil og nettbrett med hele 50GB postboks til hver bruker.
Løsningen gir også muligheter til å dele kalender, booke resurser og mye mer.

Personlig bruker pr ansatt
Fellespostbokser med tilgangstyring
Beskyttelse mot mail-misbruk med Spamfilter, SFP, Dkim & Dmarc
Full sikkerhetskopi hver natt – lagres i 45 dager

DOKUMENTLAGRING
SharePoint er ditt lagringsområde i skyen. Her lagrer du dokumenter, oppgaver,
prosjekter og annen informasjon som skal være tilgjengelig for alle ansatte.

Settes opp med standard Felles dokumentbibliotek
Definerer øvre mappe-struktur med tilganger
Opsjon på internt område for dokumenter som ikke kan deles ut av
organisasjonen
Gir mulighet for at flere kan jobbe samtidig i samme dokument
Gir mulighet for deling av dokumenter med eksterne / gjester
Full sikkerhetskopi hver natt – lagres i 45 dager

TEAMS SAMHANDLING
Microsoft Teams er et samhandlings-verktøy i Office 365 som fungerer utmerket godt til
å jobbe sammen om prosjekter og avdelingsvis via oppdeling i forskjellige Teams. Det
er også en kommunikasjonsplattform som gir deg mulighet til å se status på egne
medarbeidere, samarbeidspartnere, kunder og leverandører. Her kan du kommunisere
med chat, PC-PC telefoni, videosamtale og videokonferanse.

Chat tillates mot alle som standard
Team endres så gjester kan inviteres
Full sikkerhetskopi av Team-filer hver natt – lagres i 45 dager

PROGRAMVARE
Med i kontorpakka følger Office365 med de kjente applikasjonene Word, Excel,
PowerPoint og Outlook. Disse kan du installere på PC, MAC og mobiltelefon. Totalt kan
du ha 5 enheter på samme lisens.

SIKKERHET
Multifaktor autentisering sikrer rett tilgang til tjenester og forhindrer misbruk/hacking
av brukerkontoer.  I tillegg anbefaler vi full backup av mail og dokumenter til vårt
datasenter i Kongsberg hver natt. Sikkerhetskopien tar vi vare på i 45 dager.
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Opsjon
BitLocker for kryptering av lokal harddisk.  Slik at uvedkommende ikke får tilgang til
data om maskinen skulle komme på avveie.

Innmelding av lokal maskin i Azure AD for «single-sign-on»

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende prat:

Kontakt oss
Microsoft Exchange – Markedets beste e-post løsning

Delta på videokonferanse med Microsoft Teams

Relaterte produkter

Alle 4 /Kontorpakke 4

Devion Modern Workplace

Sikkerhet

Veeam backup
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