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microsoft 365 
generel information 
Microsoft 365 er det åbenlyse valg som fundamentet for en moderne arbejdsplads der har brug for at kunne 
samarbejde effektivt, fleksibelt og med høj grad af sikkerhed, herunder overholdelse af GDPR.  

Det er ikke en overdrivelse, når Microsoft 365 bliver kaldt en produktivitetsplatform. Her får du nemlig ikke kun 
det du kender fra den traditionelle officepakke. Du får en samlet infrastruktur der giver dig kontorløsninger, 
programmer til kommunikation, fildeling, styresystemer, adgangsstyring, business intelligence og 
sikkerhedsløsninger. Løsningerne kan sammensættes helt efter den enkelte virksomheds behov. 

De erfarne konsulenter har indsigt i mulighederne for at sammensætte en løsning der passer til jeres specifikke 
behov. Både når det drejer sig om rådgivning til sammensætningen af Microsoft 365, men også 
implementeringen og vedligeholdelse. 

værditilbuddet 
Microsoft 365 er mere end bare tekstbehandling og regneark – det er en moderne totalløsning for arbejde, 
planlægning, kommunikation og samarbejde både på farten, kontoret og derhjemme. Data og politikker er 
synkroniseret på alle enheder. I kan samarbejde om dokumenter og kommunikere fleksibelt både med tekst, 
lyd og video. Du er med andre ord produktiv hele arbejdsdagen uanset hvor du er. Systemerne opdateres 
løbende og automatisk med sikkerhedsopdateringer og nye funktioner. 

Microsoft 365 er en totalløsning der også inkluderer en række administrationsværktøjer. Vi assisterer gerne med 
at få dig maksimale ud af den løsning du vælger. 

Microsoft 365 kan købes i flere versioner, så den passer til alt fra enkeltpersonsvirksomheder til større 
virksomheder med hundredvis af ansatte. 

Microsoft 365 købt hos inu:it er meget mere end bare en softwarepakke. Hos inu:it kan du få adgang til ekstra 
sikkerhed omkring dine data. Vores konsulenter rådgiver og hjælper dig gerne undervejs. Og som noget nyt, 
tilbyder vi også undervisning i hvordan du udnytter systemerne til at øge produktiviteten mest muligt.  

løsningsbeskrivelsen 
Microsoft 365 er en skalerbar løsning hvor antallet af brugere og omfattede funktioner kan varieres. Derfor 
tager vi udgangspunkt i din virksomheds konkrete behov. Sammen med dig får vi den indsigt der gør os i stand 
til at beslutte den relevante sammensætning af løsningen. Både når det angår antal licenser samt hvilke 
elementer der bør indgå. 

Microsoft Office-apps 
Officeprogrammer som skrivebordsapps, via browser og mobilenhed. Mulighed for flere sprogversioner og 
fleksible opsætninger alt efter valgt løsning 

OneDrive for Business 
Lagerplads til brugerne. Omfanget af data, fleksibilitet og adgang til øget sikkerhed mod tab af data alt efter 
valgt løsning. 

SharePoint Online 
Intranet eller portal hvor du kan dele informationer med mulighed for fleksibel deling og redigering af indhold 
og filer. 

Exchange Online 
Postkasser til dine brugere. Mulighed for tilkøb af ekstra kapacitet til postkassen alt efter valgt løsning 
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Microsoft Teams 
Onlinemøder, chatsamtaler, opkald med eller uden video. Mulighed for tilkøb af faciliteter til afholdelse af 
webinar. Adgang til ekstra sikkerhed i forhold til tab af data, alt efter valgt løsning. 

Windows 10 
Azure AD Premium 
Adgangskontrol også med mulighed for multifaktorlogin, brugerprofiler og identitetsstyring.  

Microsoft Defender for Office 365 
Beskyttelse mod SPAM, samt overvågning af links og filer vedhæftet i kommunikation. 

Microsoft Defender for Endpoint 
Beskyttelse af enheder, klientcomputere og servere, herunder indblik i om softwaren er opdateret og fri for 
kendte sikkerhedsbrister. 

Business Intelligence 
Power BI Pro 

 

tilkøb 

Tilkøb Microsoft 365 

Backup Vi tilbyder backup og mulighed for at genskabe data. Dermed får du ekstra 
sikkerhed så menneskelige fejl eller ondsindede handlinger ikke behøver være en 
katastrofe. 

Undervisning Inu:it tilbyder en erfaren underviser der kan vise hvordan man udnytter 
produkterne bedst muligt. Det øger produktiviteten hvis man bruger systemerne 
smart og strømlinet. Det hjælper vores undervisningstilbud med. Vi tilbyder 
standardpakker i undervisning såvel som specielt tilpassede undervisningsforløb. 

Supportabonnement Få adgang til supportydelser til en fast abonnementspris der ikke afregnes på 
timebasis. 
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rapportering 
Rapportering Microsoft 365 

Datatype Rapportering Kanal 

   

   

   

   
 

prismodel 
Prismodel Microsoft 365 

Opgave Costdriver Interval 
Opstart Medgået tid På kundens initiativ 

Antal licenser Antal brugere Månedlig 

Abonnementstype Valg af løsning Månedlig eller årlig 

 

supporterede versioner 
Microsoft 365 kører altid på den nyeste version, som kunde vælger du din opdaterings plan. 

skaleringsmuligheder 
Du kan altid opgradere med flere brugere. Færre brugere er muligt til udløb af en abonnementsperiode. 
Ændrede antal brugere – tilføj/fjern antal licenser. 

Planer med flere pakker med inkluderede løsninger alt efter behov. 

Opdateret d. 28. april 2022 
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