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En komplett och intelligent lösning 
som omfattar Office 365, Windows 10 
och Enterprise Mobility + Security, och 
som ger alla möjlighet att vara kreativa 
och samarbeta på ett säkert sätt.



Microsoft 365 Enterprise
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Vi har utformat Microsoft 365 
Enterprise för att specifikt möta de stora 
organisationernas behov. Det integrerar 
Office 365 Enterprise, Windows 10 
Enterprise och Enterprise Mobility + 
Security samt underlättar för alla på 
företaget att vara kreativa och samarbeta 
på ett säkert sätt.

En komplett och intelligent 
lösning som omfattar 
Office 365, Windows 10 och 
Enterprise Mobility + Security, 
och som ger alla möjlighet att 
vara kreativa och samarbeta 
på ett säkert sätt.
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Frigör kreativitet: Microsoft 365 Enterprise utnyttjar AI och 
maskininlärning för att automatisera uppgifter, ge insikter 
samt samla aktiviteter och erfarenheter över många olika 
enheter. Med Microsoft 365 Enterprise kan du:

• Arbeta, anteckna och interagera 
naturligt med digital penna, 
röstfunktioner, pekfunktioner och 
irisavläsning. 

• Visualisera information på nya sätt 
– allt från tal till diagram och 2D- 
eller 3D-bilder – eller genom att 
sammanställa dem och få nya insikter. 

• Skapa spännande och professionellt 
innehåll med smarta appar som 
anpassas efter dina behov och 
personliga uttryck.

• Upptäcka och bygga vidare på andras 
arbete och expertis med Delve och 
Yammer
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Skapat för samarbete: Alla grupper har olika behov 
så Microsoft 365 Enterprise omfattar en universell 
verktygslåda för samarbete som ger medarbetarna 
flexibilitet och ansvar över hur de arbetar tillsammans, 
inklusive:

• Verktyg i företagsklass för e-post och 
kalender med Outlook och Exchange, 
röstfunktioner, video och kompletta 
funktioner för molnkommunikation 
med Skype for Business.

• Företagsövergripande communitys som 
gör det enkelt att hålla kontakt, dela 
erfarenheter och hitta information. 

• Mer öppna kommunikationskanaler i 
hela organisationen, korta led mellan 
medarbetarna i fronten och VD.

• Appar och tjänster som Office, 
OneDrive, SharePoint, PowerBI och 
Project som stöder samarbete i 
dokument, projekt samt uppgifter i 
realtid och gör att medarbetarna kan 
dela filer och arbeta effektivt från valfri 
plats och på den enhet de föredrar.

• Microsoft Teams, som erbjuder ett 
centraliserat nav som ger individer och 
grupper möjlighet att interagera och 
arbeta tillsammans på ett personligt 
anpassat och engagerande sätt, med 
all information och alla verktyg som 
behövs nära till hands. 

• Moderna verktyg som Microsoft Flow 
i SharePoint, PowerApps och StaffHub 
som förbättrar och automatiserar 
affärsprocesserna.
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Integrering ger enkelhet: Microsoft 365 Enterprise förenklar 
IT-miljön och medarbetarnas upplevelse genom att:

• Integrera befintlig infrastruktur, vilket 
gör att IT-avdelningen kan konsolidera 
och förenkla lösningar samt spara 
pengar. 

• Erbjuda stöd för hybridmiljöer som 
ger företagen flexibilitet att integrera 
molnbaserade och lokala lösningar. 

• Ge förutsebara, enhetliga 
uppdateringar så att medarbetarna 
alltid har de senaste Windows-, Office- 
och säkerhetsfunktionerna. 

• Möjliggöra distribution med 
självbetjäning så att medarbetarna kan 
konfigurera sina egna datorer med 
användarprofiler, appar och certifikat 
via fjärranslutning. 

• Ge stöd för molnbaserad hantering och 
hybridinfrastruktur med verktyg som 
integreras med befintliga lokala tekniker 

• Använda omfattande telemetri från 
kundmiljöer för att generera insikter om 
beredskap, distribution och anpassning 
och informera om och förenkla 
uppgraderingscykeln. 
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Intelligent säkerhet: Microsoft 365 Enterprise hjälper till att 
skydda kunddata, företagsdata och immateriella rättigheter 
samt skyddar även verksamheten mot cyberbrottslighet 
utan att påverka produktiviteten. Microsoft 365 som drivs av 
Microsoft Intelligent Security Graph tillhandahåller:

• Skydd för identiteter genom Windows Hello, Touch ID, Credential Guard och 
Conditional Access; appar genom Windows Hello, Touch ID, Credential Guard, 
Conditional Access samt data och enheter genom Device Guard; Office DLP, Azure 
Information Protection och Cloud App Security.

• Avancerat skydd mot hot genom Windows Defender ATP, Office ATP/TI och Advanced 
Threat Analytics.

• Enorma mängder datasignaler med maskininlärning för att identifiera, blockera och 
motverka nya hot från skadlig programvara och hackare.

• Lösningar för arkivering, identifiering och hantering som hjälper företagen att behålla 
kontrollen över sina data, efterleva policyer och regler samt förbereda för GDPR-krav.

• Inbyggd säkerhet på alla nivåer i Microsoft 365: fysisk, nätverk, infrastruktur och program. 
• Den mest omfattande infrastrukturen för efterlevnad, anpassad efter 

branschstandarder och med avancerade efterlevnadsfunktioner.



Se vilket Microsoft 365 Enterprise som är rätt för dig

Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5

Office-program Word, Excel, PowerPoint

E-post och kalender Outlook, Exchange

Chattbaserad arbetsyta Microsoft Teams

Röstfunktioner, video och möten Skype for Business

PSTN-konferenser och Cloud P8X

Socialt nätverk och intranät SharePoint, Yammer

Skydd mot hot
Microsoft Advanced Threat Analytics, Windows Defender Antivirus, 
Device Guard

Windows Defender Avancerat skydd, Office 365 Advanced Threat Protection, 
Office 365 Threat Intelligence

Identitets- och åtkomsthantering Azure Active Directory P1, Windows Hello och Credential Guard

Azure Active Directory P2

Enhets- och programhantering Microsoft Intune
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Informationsskydd
Dataförlustskydd i Office 365, Windows Information Protection och BitLocker, 
Azure Information Protection P1

Azure Information Protection P2, Microsoft Cloud App Security,  
Office 365 Advanced Security Management

Avancerad efterlevnad Advanced eDiscovery, Customer Lockbox, Avancerad datastyrning

Analys Delve

Power Bi Pro MyAnalytics
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Microsoft 365 EnterpriseLär dig mer om

https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859250
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859640
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=859250

