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O que é Microsoft 365?
Por muitos anos, o Microsoft Office significou Word, Excel, PowerPoint e Outlook. O Microsoft 365 é muito mais
do que isso! Ele oferece um portfólio cada vez maior de aplicações que permitem que você colabore mais,
trabalhe com níveis crescentes de segurança, trabalhe com mais flexibilidade e reduza sua dependência de
estar sempre conectado a um servidor.

Em termos simples, o Microsoft 365 substitui a forma como costumávamos comprar aplicações da Microsoft.
Em vez de comprar uma licença completa e instalar em um computador específico, agora licenciamos o usuário
com base no "custo por mês", o que significa que o usuário licenciado pode acessar as aplicações da Microsoft em
todos os seus dispositivos e pagar pelo que usar.
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Benefícios
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Qualquer hora, qualquer lugar, qualquer dispositivo
Vivemos em um mundo onde ‘trabalhar’ não é mais um lugar para onde você vai, é o que você faz.
O Microsoft 365 permite que você armazene seus dados na nuvem e instale os aplicações em todos os seus
dispositivos. Portanto, é fácil trabalhar em um documento no escritório, rever no celular enquanto estiver a
caminho da reunião e terminar de editá-lo no PC de casa no final do dia. Os documentos estão disponíveis
através de qualquer dispositivo com Internet, o que significa que é possível, e simples habilitar uma força de
trabalho verdadeiramente móvel.

Orçamento flexível
Com o Microsoft 365, você paga pelo que quiser, por tempo que quiser. Pode misturar diferentes tipos de
licença, fornecendo assim acesso simples por e-mail para contratados, Office completo para funcionários
permanentes e adicionar coisas como videoconferência e gestão de dispositivos para equipas móveis. Depende
de si definir quem recebe o quê, e se o número de usuários mudar ou empregar trabalhadores sazonais por um
curto período, você pode aumentar ou diminuir subscrição.

11 March 2021
C2 General

Confidentiality Level: C2

5

Menos e-mail, mais colaboração
Estamos cada vez menos dependentes do e-mail. A comunicação entre grupos geralmente acontece em
plataformas como WhatsApp ou Telegram. O e-mail é eficaz, mas não promove conversa. O Microsoft 365
possui ferramentas colaborativas como ‘Teams', que permitem que grupos de pessoas trabalhem juntos,
compartilhem documentos em tempo real (pense em várias pessoas editando documentos ao mesmo tempo),
bem como vídeochamadas, compartilhamento de tela e mais, tudo numa tela.

Segurança é o lema
Com muitos dados na nuvem e a opção de acessá-los em vários dispositivos, a segurança nunca foi tão
importante. Ao habilitar os recursos corretos do Microsoft 365, você pode configurar a gestão de dispositivos, o
que significa que você pode controlar quem acessa seus dados, em qual dispositivo, com um nível de segurança
que você define e pode escolher apagar remotamente os dados da empresa se um usuário perder um
dispositivo ou deixar sua organização. Você também pode permitir que indivíduos apliquem políticas a e-mails e
arquivos específicos.
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Sem mais actualizações
Com o Microsoft 365, você sempre terá acesso à versão mais recente instalada automaticamente, para que não
haja mais actualizações, upgrades ou membros da equipe com versões diferentes do Office.

Tudo em um pacote
O Microsoft 365 é uma solução integrada e oferece todas as ferramentas necessárias para você administrar
seus negócios com tranquilidade. Você não terá mais que se preocupar em comprar licenças individuais para
aplicações de produtividade, antivírus, armazenamento em nuvem ou videoconferência. O Microsoft 365
oferece tudo o que você precisa por um preço reduzido.

Continuidade embutida
Como todos os dados e aplicações são baseados em nuvem, você não fica preso ao escritório. Então, quando há
um corte de energia ou o escritório fica inundado, a equipa pode simplesmente trabalhar de qualquer lugar
onde tiver acesso a internet.
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Produtos
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Office Suite
Os produtos que conhecemos bem e estamos
habituados. Incluindo Word, Excel, PowerPoint e
Outlook

One Drive
Um armazenamento em nuvem de 1 TB por usuário como padrão. Substitui
redes ou usuários terem que guardar documentos em seus computadores. Os
usuários podem armazenar todos os tipos de arquivos, compartilhar com outras
pessoas e acessar de qualquer lugar.

Teams
Um aplicativo de colaboração que ajuda sua equipa se manter organizada e
conversar - tudo em um só lugar. Você pode realizar reuniões, ligar para colegas de
trabalho, compartilhar arquivos, criar grupos, organizar sua agenda e muito mais!
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Bookings
Permite aos clientes agendar sessões e reuniões com sua empresa. Consultores,
escritórios de advocacia, médicos, cabeleireiros e outros podem integrar o Bookings
com o Outlook, website ou página do Facebook e gerir suas consultas com facilidade.

Planner
É uma forma de organizar o trabalho em equipa e as tarefas para gerenciamento de
projetos. Ele fornece um centro para que os membros da equipa criem planos,
organizem e atribuam tarefas a diferentes usuários e verificar atualizações sobre o
progresso.

Sharepoint
O SharePoint permite gerenciar todo o seu conteúdo corporativo, criar intranets
para manter seus usuários informados sobre o que está acontecer. O SharePoint
permite que vários departamentos controlem sua própria segurança, grupos de
trabalho, documentos e dados.
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Power Automate
Uma ferramenta que permite automatizar tarefas repetitivas com fácil automação do
fluxo de trabalho. Tarefas como extrair dados de um software para outro podem levar
muito tempo e o Power Automate faz isso e muitas outras automações por si.

Power BI
Uma solução de análise de negócios que se conecta a várias fontes de dados e
permite visualizar seus dados e compartilhar em toda a empresa. .

Power Apps
Às vezes, empresas precisam de aplicações personalizados que não podem ser
encontrados na AppStore ou não têm orçamento para contratar uma equipe de
desenvolvimento para fazer um. O Power Apps fornece ferramentas para construir
aplicações para as necessidades de sua empresa com pouco ou nenhum código
necessário.
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Yammer
Um ‘Facebook’ para organizações. Um serviço de rede social exclusivo projectado para
comunicação empresarial. Pode ser usado para comunicações internas, compartilhar
histórias e se conectar com colegas de trabalho.

Stream
Um canal interno do "Youtube" - uma ferramenta para compartilhar conteúdo de
vídeo em sua organização

MyAnalytics
E-mails, reuniões ou outras tarefas podem "consumir" muito tempo. MyAnalytics é
uma ferramenta que dá às organizações uma visão sobre o que e como os
funcionários gastam tempo e ajuda a direcionar a atenção para o que é mais
importante.
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E, claro, Segurança!

Proteção avançada contra ameaças
Um serviço de filtragem de e-mail baseado em nuvem que ajuda a proteger sua organização
contra malware e vírus desconhecidos, fornecendo proteção robusta e inclui recursos para
proteger sua organização de links prejudiciais em tempo real.

Mobilidade + Segurança Empresarial
Um conjunto de ferramentas que se integram ao Microsoft 365 para fornecer controle extra
sobre os dados da empresa. Análises de ameaças, controle de dispositivos móveis, a
capacidade de enviar e-mails seguros e a capacidade de controlar quem pode editar, acessar
e excluir o quê.
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Planos e Preços
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For Business

For Enterprise

Microsoft 365 Business Basic

Microsoft 365 Business Standard

Microsoft 365 Business Premium

450.45 MT (Por usuário/mês)

1,126.13 MT (Por usuário/mês)

1,801.80 MT (Por usuário/mês)

Para empresas que precisam de
soluções remotas fáceis, como
Microsoft Teams,
armazenamento na nuvem e
Office Online (versões de
desktop não incluídas).

Para empresas que precisam de
ferramentas remotas de trabalho,
incluindo Microsoft Teams,
armazenamento em nuvem, e-mail
corporativo e aplicações Office
premium em vários dispositivos.

Microsoft 365 E3

Microsoft 365 E5

Para empresas que exigem
soluções seguras de trabalho
remoto com tudo incluído no
Business Standard, além de
proteção avançada contra
ameaças cibernéticas e gestão de
dispositivos.
-

2,882.88 MT (Por usuário/mês) 5,135.13 (Por usuário/mês)
Aplicações de produtividade
combinados com recursos
básicos de segurança e
conformidade para empresas.

aplicações de produtividade e
recursos avançados de segurança,
conformidade e análise de ameaças
cibernéticas para empresas.

* IVA incluído

More information about pricing plans can be found here. (For Vodacom users only)
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Microsoft 365 Business Basic
•
•
•
•

450.45 MT (Por usuário/mês)

Versões Online do Office, incluindo (Word, Excel e PowerPoint);
Armazenamento na nuvem com 1 TB de espaço por usuário
E-mail de classe empresarial, incluindo calendário e contactos com uma caixa de correio de 50 GB
Reuniões online ilimitadas, Chat e videoconferência HD

Serviços / aplicações em nuvem incluídos

Sharepoint

11 March 2021
C2 General

Yammer

Stream

MyAnalytics

Confidentiality Level: C2

16

Microsoft 365 Business Standard
•
•
•
•
•

1,126.13 MT (Por usuário/mês)

Versões Online do Office, incluindo (Word, Excel e PowerPoint);
Aplicações Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e OneNote) instalados em até 5 computadores
Armazenamento na nuvem com 1 TB de espaço por usuário
E-mail de classe empresarial, incluindo calendário e contatos com uma caixa de correio de 50 GB
Reuniões online ilimitadas, Chat e videoconferência HD

Serviços / aplicações em nuvem incluídos

Sharepoint

Yammer

Stream

MyAnalytics

Bookings

Planner

* Texto vermelho é o upgrade em relação ao plano anterior
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Microsoft 365 Business Premium
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,801.80 MT (Por usuário/mês)

Versões Online do Office, incluindo (Word, Excel e PowerPoint);
Aplicações Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e OneNote) instalados em até 5 computadores
Armazenamento na nuvem com 1 TB de espaco por usuário
E-mail de classe empresarial, incluindo calendário e contatos com uma caixa de correio de 50 GB
Reuniões online ilimitadas, Chat e videoconferência HD
Windows 10 Business
Proteção avançada contra ameaças P1
Intune
Proteção de informação P1
Serviços / aplicações em nuvem incluídos

Sharepoint
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Microsoft 365 Enterprise E3
•
•
•
•
•
•
•

2,882.88 MT (Por usuário/mês)

Versões Online do Office, incluindo (Word, Excel e PowerPoint);
Aplicações Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e OneNote) instalados em até 5 computadores
Armazenamento na nuvem ilimitado (inicialmente atribuído 5 TB por usuário)
E-mail de classe empresarial, incluindo calendário e contatos com uma caixa de correio de 100 GB
Reuniões online ilimitadas, Chat e videoconferência HD
Windows 10 Enterprise
Mobilidade + Segurança Empresarial (Parcial)

Serviços / aplicações em nuvem incluídos

Sharepoint
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Microsoft 365 Enterprise E5
•
•
•
•
•
•
•
•

5,135.13 MT (Por usuário/mês)

Versões Online do Office, incluindo (Word, Excel e PowerPoint);
Aplicações Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher e OneNote) instalados em até 5 computadores
Armazenamento na nuvem ilimitado (inicialmente atribuído 5 TB por usuário)
E-mail de classe empresarial, incluindo calendário e contatos com uma caixa de correio de 100 GB
Reuniões online ilimitadas, Chat e videoconferência HD
Windows 10 Enterprise
Proteção avançada contra ameaças P1 e P2
Mobilidade + Segurança Empresarial (Completa)
Serviços / aplicações em nuvem incluídos

Sharepoint
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