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Wat is Microsoft 365?
Microsoft 365 is een verzamelpakket van meerdere microsoft producten zoals Microsoft 
Word, Excel, Powerpoint, Outlook & Onenote. Het voordeel van Microsoft 365 is dat het 
geinstalleerd kan worden op zowel uw pc, als op uw smartphone en tablet en u hierdoor 
heel eenvoudig, altijd en overal toegang heeft tot uw belangrijke documenten. 

Slimmer werken met Microsoft 365

Microsoft 365 biedt de beste hulpmidde-
len om al uw belangrijke informatie bij te 
houden. Denk aan motoronderhoud, 
reizen met tonnen, loonkosten en andere 
administratieve zaken. 

Handig voor aan boord

Meerdere apparaten - Overal toegang - Automatische back-ups - Veilig - Up to date

Vanwege de overzichtelijke indeling 
kunnen documenten makkelijk wor-
den teruggevonden en gearchiveerd. 
De geavanceerde gegevensbescher-
ming van Microsoft zorgen ervoor dat 
uw gegevens altijd veilig zijn.  

Premium apps
& services 1 TB

Geavanceerde 
veiligheid

Persoonlijk 
beveiligd

Genoeg 
opslagcapaciteitTeams SharepointWord Excel Powerpoint

Bij u aan boord

365



Overal veilige toegang op meerdere apparaten
Bij Microsoft 365 krijgt u 1 licentie voor 5 apparaten. Zowel voor aan boord, als aan 

wal op uw Pc, Tablet en Mobieltje.

Een veilige opslag
Microsoft 365 is een dienst van Microsoft. Het is betrouwbaar doordat het altijd 

automatisch beschikt over de meest recente beveiligingsupdates. 

+ Pluspunt! Altijd de nieuwste software en altijd altijd up-to-date versies.

Automatisch Back-Up
Back-Up in de cloud met (automatische) synchronisatie van al uw bestanden. 

+ Pluspunt! Bij geval van brand, storing etc. blijven uw documenten bewaard.

4COM support 
4COM biedt ondersteuning als het gaat om installatie en beheer. We bieden 

persoonlijke service en alles gewoon op 1 factuur bij uw huidige abonnementen.

Opslaan in de cloud
Met 1 TB aan cloudopslag in OneDrive kun je je bestanden vanaf elke plek openen 

en eraan samenwerken. Het maakt u niet uit waar u zich bevindt. Krijg toegang via  

al uw apparaten. Nooit meer met een usb-stick op zak of uw documenten mailen.

Connectiviteit

De voordelen van Microsoft 365 
Lees welke voordelen Microsoft 365 voor u als schipper kan bieden.

Indien u Microsoft 365 afneemt bij 4COM beschikt u over een betrouwba-
re en veilige cloudoplossing bij u aan boord en waar dan ook aan wal. 

Waarbij u nog maar één leverancier en één aanspreekpunt
heeft voor al uw communicatiebehoeften; 

4COM.

Mogelijkheid tot eigen domeinnaam
Bij aanschaf van Microsoft 365 krijgt u gratis een eigen dommeinnaam. Deze kunt u 

gebruiken voor uw persoonlijke e-mail. Bijvoorbeeld: ............@koningNLshipping



Producthoogtepunten:

Overal werken,  

op elk apparaat

Veilig online vergaderen en  

chatten met Microsoft Teams

Gratis 24/7-ondersteuning 

inbegrepen

Back-ups van bestanden 

maken en bestanden delen 

met 1 terabyte cloudopslag

Snel aan de slag gaan met 

documenten, spreadsheets, 

presentaties en e-mail

Microsoft 365  
Business Standard

€10,50  
Gebruiker / maand

Alles in Business Basic, plus:
• Desktopversies van Office-apps met premium-functies
• Eenvoudig webinars hosten
• Registratie- en rapportagehulpprogramma’s voor deelnemers
• Beheer klantafspraken


