
Co je Microsoft 365?

Komplexní sada nástrojů a cloudových služeb pro moderního zaměstnance, 
které potřebuje pro komunikaci, práci s dokumenty, sdílení informací, 
týmovou spolupráci, možnost práce odkudkoli, z jakéhokoli zařízení se 
zajištěním vysoké bezpečnosti a ochrany firemních informací (GDPR,  
více-faktorové ověřování apod.)
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Co obsahuje Microsoft 365?
Microsoft 365 nabízí komplexní, moderní, stále aktuální nástroje s integrovanými 

bezpečnostními technologiemi.

Office 365 Windows 10 
upgrade

Enterprise Mobility 
& Security

Nástroje pro produktivitu 
a spolupráci

Moderní systém pro vaše zařízení Bezpečný přístup k firemním datům

Obsahuje:
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Jak je to u Vás? Věděli jste, že…

1. Nebojíte se úniku citlivých firemních nebo 
osobních údajů? Například e-mailu či USB 
diskem? Jak toto řešíte v rámci GDPR?

Microsoft 365 obsahuje technologii Azure 
Information Protection a Data Loss Prevention, 
kterou můžete zašifrovat emaily a dokumenty, 
tak, že je může otevřít jen ti kterým je určen, nelze 
zkopírovat jeho obsah, přeposlat, lze nastavit čas 
po který lze otevřít, či zakázat tisk. Pro pomoc 
se zajištěním souladu s GDPR je zde Compliance 
Manager.

2. Můžete bezpečně sdílet dokumenty 
i s externími firmami či zaměstnanci (právník, 
účtárna, dodavatel, zákazník)? Pracují vaši 
zaměstnanci vzdáleně? Nebo mají dokonce více 
účtů a hesel pro přístup k firemním systémům?

Microsoft 365 obsahuje službu Enterprise Mobility 
& Security, která zajišťuje správu identit a řídí přístup 
uživatelů k firemním datům (politiky, reporty aktivit, 
MFA). Zajistí například i jeden účet a heslo pro 
přihlášen do různých systému (single sign-on).

3. Mají vaše týmy možnost komunikovat, sdílet 
snadno dokumenty, účastnit se online meetingů, 
sledovat plnění úkolů, řešit každodenní agendy 
v jednom nástroji?

Microsoft 365 obsahuje také Office 365, který dnes 
nabízí více jak 20 aplikací a služeb pro moderního 
pracovníka, včetně serverové infrastruktury (poštovní 
server, uložiště, video konference apod) a pokročilé 
bezpečnosti.

4. Máte plně pod kontrolou mobilní telefony 
zaměstnanců? Dokážete zabezpečit, že firemní 
data není možné uložit do jiných uložišť ala 
dropbox nebo někomu přeposlat?

Microsoft 365 umožňuje zcela oddělit a zabezpečit 
firemní data a aplikace od soukromých pomocí 
Mobile Application Managementu. Budete mít pod 
kontrolou všechna zařízení jako mobily, tablety ale 
samozřejmě i PC (Android, iOS, Windows, MacOS).

5. Běžný antivir, který pouze vyhledává signatury 
známých virů, dnes již nestačí. Máte nějaký 
systém pro analýzy podezřelého chování, útoků 
a včasné varování? 

Windows 10 obsahuje špičkový vestavěný antivir 
(patří celosvětově mezi TOP 5), anti-ransomware, 
ochranu aplikací s využitím zabudované virtualizace. 
V kombinaci s Enterprise Mobility & Security může 
zajistit analýzy podezřelého chování, útoků a včasné 
varování. Sytém navíc využívá machine learning pro 
neustále zdokonalování ochrany.

Chcete se dozvědět více?
Vyzkoušejte nový vzdělávací portál společnosti Microsoft 
https://www.microsoft.com/en-us/learning/default.aspx 
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Microsoft 365 podrobněji

Office 365
• Profesionální email – již obsahuje antivir, 

antispam a pokročilou ochranu 
• Uložiště dokumentů – 1TB, automatické 

zálohování, sdílení a real-time editace, 
historie verzí

• Rychlé zprávy, online meetingy  
a video-konference

• Týmová spolupráce – dejte týmům nástroje 
pro spolupráci a komunikaci, buďte rychlejší 
než vaše konkurence

• Snadná tvorba mobilních aplikací (např. 
žádanka o dovolenou, schvalovací procesy, 
cesťáky, business aplikace apod.)

• Datové analýzy a vizualizace dat
• GDPR, pokročilá ochrana citlivých informací

Windows 10
• Bezpečnost – Obsahuje firewall, antivir 

a ochranu proti ransomware. 
• Integrované vyhledávání na jednom místě. 

Nový prohlížeč, skvělá kompatibilita aplikací. 
Sledování stavu pomocí Windows/Desktop 
Analytics, práce s dotykem i perem

• Rychlá instalace a konfigurace na dálku – 
Windows Autopilot

EMS
 ● Bezpečný přístup k firemním datům 

z jakéhokoli zařízení
• Ochrana osobních zařízení – notebook, 

smartphone, tablet (Windows, Mac, 
Android, iOS)

• Lze definovat tzv firemní aplikace a zajisti 
ze firemní data lze zobrazovat a editovat 
jen v těchto aplikacích (tzn není možné 
např přílohu z firemního emailu uložit 
do soukromého uložiště). Osobní data 
a aplikace zůstanou pod kontrolou 
uživatele (fotky, videa, banka apod)

 ● Ochrana citlivých informací
• AIP
• DLP
• eDiscovery
• Compliance Manager – GDPR, ISO

 ● Jednotné přihlášení k jakékoli aplikaci 
z jakéhokoli zařízení – Azure AD Premium
• Jednotné přihlášení – pro lokální 

a cloudové aplikace. 
• Podmíněný přístup – blokuje přihlášení 

při nesplnění některých podmínek
• Více-faktorové ověření uživatele 

– např. přes SMS, biometrický údaj apod.
• Podrobné logování aktivit

 ● Bezpečnostní monitoring – Advanced Threat 
Protection
• Analýzy podezřelého chování 
• Detekce útoků a notifikace
• Využívá machine learning pro svoje 

neustálé zdokonalování
• Přehledový dashboard obsahuje; 

jestli je vaše prostředí v souladu 
s bezpečnostními politikami, reporty 
a jaké je vaše tzv. secure score atd. 
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Jak koupit Microsoft 365 
pro firmy?

Office 365 Business 
Essentials 

Office 365 Business 
Premium

Microsoft 365 
Business

Webové a mobilní verze 
aplikací Office  

E-mail a kalendář

Ukládání a sdílení souborů

Týmová práce 
a komunikace

Zabezpečení a dodržování 
předpisů

Podpora a nasazení

Desktopové verze aplikací 
Office pro PC a Mac

Nástroje pro rozvoj 
a řízení vaší firmy

Pokročilé zabezpečení

Správa zařízení

Poraďte se s partnerem a objednejte

V ideálním případě by to měl být Cloud Solution Provider (CSP). CSP je model 
určený především pro spolupráci klientů z nejrůznějších oborů a profesí s partnery 
poskytujícími odborné služby v IT. Spojuje a integruje komplexní technologická 
řešení, která provozuje společnost Microsoft, s nadstavbovými službami, které 
k němu doplní partner. Jeho úlohou pak je poskytnout především technickou 
podporu, služby migrací, konzultací, provozu IT, uživatelskou podporu, a zároveň 
s tím dodat licence pro přístup k Microsoft Online Services, jakými jsou Office 365, 
Microsoft 365, Dynamics 365 a Microsoft Azure.
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Jak koupit Microsoft 365 
pro velké organizace?

Microsoft 365 F1 Microsoft 365 E3 Microsoft 365 E5

Webové aplikace Office 
a firemní služby.

Základní produkty  
a funkce řešení Microsoft 365

Nejnovější produky a funkce 
řešení Microsoft 365,  

rozšířená ochrana  
před internetovými útoky.

Operační systém  

Aplikace

E-mail a kalendář

Schůzky a hlasové 
hovory

Sociální sítě a intranet

Soubory a obsah

Řízení úkolů

Správa zařízení 
a aplikací

Správa identit 
a přístupu

Ochrana před 
internetovými útoky

Ochrana informací

Správa zabezpečení

Vylepšení nástroje na 
dodržování předpisů

Pokročilá analýza

Částečně zahrnuto

Zahrnuto
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Výhody modelu CSP
pro zákazníky

Online Services splňují 
vysoké technologické 

a bezpečnostní nároky za 
velmi příznivou cenu

Měsíční platby

Cena je fixována  
na celý rok

Pružná (okamžitá) změna 
v licencích a jejich počtech 

– ze dne na den

Standardní fakturace, 
ne platba kartou

Obchodní vztah 
s tuzemským partnerem 
– komunikace v češtině, 

snadná dostupnost, dialog, 
který umožní lépe nastavit 
skladbu produktů a služeb

Technická podpora od 
tuzemského partnera

Partner má k dispozici 
podporu přímo od 

společnosti Microsoft 
a také od svého 

distributora programu CSP

Žádné vstupní minimum 
( již od 1 licence)

Spojení s dalšími 
službami partnera pro 
lepší péči o uživatele

Model CSP nijak neomezuje 
možnosti hybridního nasazení, 
které jednotlivé plány Online 

Services podporují (tj. rozličné 
smysluplné kombinace 
on-premise, veřejného 

a privátního, globálního či 
lokálního cloudu)
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Kdo s tím může pomoci?
Naši certifikovaní partneři  
https://www.microsoft.com/cs-cz/solution-providers/home

Přesuňte se bez obav do cloudu pomocí služby Microsoft FastTrack 
https://www.microsoft.com/cs-cz/fasttrack

Případové studie

Brad Everts, vedoucí IT  
ve společnosti Garner Foods,
o řešení Microsoft 365 Business 

„Řešení Microsoft 365 Business nám přináší 
obrovské úspory času a nákladů. Správu celé naší 
IT infrastruktury zvládají jen dva zaměstnanci IT 
oddělení, i přestože naše společnost každoročně 
prodá miliony balení produktů.“

Lubor Zoufal, bývalý jednatel 
RADIOHOUSE
o řešení spolupráce v Office 365

„Díky řešení Microsoft jsme se během pouhých 
několika dní přesunuli do uceleného moderního 
prostředí a stali se společností pracující plně 
v cloudu. Jsme rychlejší, poskytujeme lepší služby 
a relevantnější kampaně a jsme také daleko 
flexibilnější.“

Susan Doniz, ředitelka pro 
informační technologie  
ve společnosti Qantas Group, 
o produktech pro pracovníky  
v první linii

„Pokud se správně sladíte s potřebami zákazníka, 
další pozitivní přínosy budou následovat. 
Posilujeme možnosti našich pracovníků v první linii 
prostřednictvím snadného přístupu k informacím 
v rámci aplikací Office 365, aby vždy dokázali na naše 
zákazníky udělat tak důležitý první dojem, díky němuž 
se rádi vracejí.“

Aleš Vágner, pilot Eclair Aviation
o správě dokumentů  
v Microsoft 365 Business

„Auditoři nám řekli, že nový systém vysoce hodnotí 
z hlediska jeho funkcí a přínosů pro náš provoz.“


