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Seminar

Microsoft Modern Work

Productivitate, securitate

și economii de oriunde

utilizand Microsoft 365

Un seminar oferit

de Unity Solutions

Alăturați-vă echipei Unity Solutions pentru un seminar online/live

captivant, bazat pe scenarii din lumea reală, în care vom demonstra

modul în care Microsoft 365 Business poate rezolva provocările cheie în

afaceri. Experimentați cum puteți colabora și lucra eficient de aproape

oriunde, îmbunătățiți securitatea și maximizați investițiile în tehnologie.

În calitate de partener Microsoft, Unity Solutions se angajează să vă

ajute să profitați la maximum de noile tehnologii puternice de la locul de

muncă. Suntem încântați să ni se alăture, astfel încât să putem împărtăși

informații care ar putea ajuta afacerea dumneavoastră să economisească

timp și bani, fiind în același timp mai productivi și mai colaborativi.

Urmariti Unity Solutions pe:

Căutați o soluție care sa ofere la pachet posibilitatea stabilirii de întâlniri online, apelare și colaborare în

echipă, care să fie extrem de flexibilă și accesibilă? Microsoft Teams ar putea fi soluția potrivită pentru

dvs. Putem reveni si cu alte detalii, aferente modalitatii de a folosi Microsoft Teams pe post de solutie

de Call Center, de apelare in cadrul meetinguri pe un numar de telefon, de folosire pentru o parte a

angajatilor ca si solutie de telefonie fixa (nr telefonic atasat per angajat).

Microsoft 365 vă ajută să

reușiți într-o lume în mișcare

rapidă a muncii hibride

• Facilitarea creșterii afacerilor

conduse de oameni cu 

instrumente de colaborare în

timp real

• Protejarea afacerii cu

securitate la nivel de 

întreprindere

• Reducerea costurilor cu o 

soluție unificată care este

ușoară pentru a gestiona

Principalele provocări 

pe care le puteți aborda 

utilizând Microsoft 365 

• Munca hibridă: 84% dintre liderii

de afaceri investesc în instrumente

digitale pentru a sprijini munca

hibridă

• Securitate: 88% dintre

întreprinderile mici și mijlocii

consideră că sunt vulnerabile la un 

atac

• Reducerea costurilor: Experții

recomandă companiilor să crească

rezervele de numerar pentru a

acoperi un an, în creștere de la trei

la șase luni

•

Cum vă ajută Microsoft 365 

să profitați la maximum

din bugetul dvs.? 

1. Consolidarea licențelor

software

2. Simplificați it-ul

3. Costuri de deplasare mai mici

4. Automatizați gestionarea

5. Reduceți riscul de costisitoare

încălcări ale securității datelor

6. Creșteți productivitatea

https://bit.ly/unityonyoutube
https://bit.ly/unityontwitter
https://bit.ly/unityonlinkedin
https://bit.ly/unityonfacebook
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Microsoft 365 oferă o soluție pentru a vă conduce afacerea în siguranță, 

de oriunde, reunind Microsoft Teams și Office cu securitate la nivel de 

întreprindere.

Fii productiv oriunde

Finalizați lucrul și rămâneți

conectat indiferent dacă lucrați de 

la distanță sau la fața locului, cu 

posibilitatea de a discuta pe chat, 

de a apela, de a găzdui întâlniri, de 

a partaja documente, de a 

colabora, și multe altele. 

Obțineți mai mult din ceea ce aveți 

nevoie într-o singură soluție 

Microsoft 365 include Microsoft 

Teams, spațiu de stocare în cloud 

și aplicații Office familiare cu 

opțiuni avansate de securitate. 

Utilizați-l pentru a discuta pe chat, 

a apela, a găzdui întâlniri online și

a colabora în timp real.

Protejați-vă afacerea cu securitate

încorporată în care puteți avea

încredere

Protejați-vă împotriva

programelor malware, a virușilor, 

a phishing-ului, a ransomware-

ului și a amenințărilor emergente

sofisticate cu securitate inteligentă

și proactivă.

Potrivit "Impactului™ economic 

total al Microsoft 365 pentru

firme, "Cu Microsoft 365 

pentru firme, întreprinderile

mici și mijlocii pot îmbunătăți

colaborarea, pot îmbunătăți

productivitatea și pot sprijini

fără probleme munca de la 

distanță sigură." Iv

Productivitate îmbunătățită a utilizatorilor
de afaceri: 1 oră pe săptămână per angajat

Eficiență îmbunătățită a managementului IT:
4 ore pe săptămână per manager IT

Costuri de deplasare reduse:
$ 900 pe an pe angajat care călătoresc

Costuri tehnologice evitate:
$ 29 pe lună pe angajat

Webminar online: (click pe buton) Despre Unity Solutions

Unity Solutions, cu sediul în București, este unul dintre
inovatorii cloud din peisajul IT românesc și un furnizor
de servicii cloud de calitate pentru fiecare afacere. 
Compania oferă soluții cloud inovatoare pentru a vă
transforma afacerile și pentru a vă rămâne în fața unei
piețe în schimbare.

Aflați mai multe despre serviciile noastre >

www.unity-solutions.ro

Contactați-ne pentru a vă înregistra la atelierul gratuit potrivit pentru dvs

.
Descoperiți cum vă puteți ajuta oamenii să lucreze oriunde, să gestioneze

costurile și să îmbunătățească securitatea utilizând Microsoft 365. 

Inregistrare

seminar

https://teams.microsoft.com/registration/Q-gRy_YikUWggDF9qxlmwg,enui1VkYtEa3x39L1-dMOw,aKuQ_fK8oEqfC86ug4Xklg,6CPZFt9kYk-RDD22v2xIEA,lAw1fiRSCkCJAi4wkQ8kFQ,ONQe2DXV10uO5bKA7XNFog?mode=read&tenantId=cb11e843-22f6-4591-a080-317dab1966c2

