
Microsoft Office для мобільної 
роботи
Продуктивніть на ходу





Віддалена робота вже стала звичною 
у сучасному житті
Важливість мобільності для працівників

62% компаній вже 

дозволяють користуватися власними 

мобільними пристроями на роботі

Більше 50% працівників, які працюють 

з інформацією, використовують три чи більше 

мобільних пристрої для роботи

Середня вартість витоку

даних становить близько

$5.5M 

56% офісних працівників 

сказали, що готові виконувати 

роботу незалежно від свого місця 

розташування

37% сказали, що свої кращі ідеї 

вони придумали поза офісом



Сучасна продуктивність 

 Продуктивність роботи більше не залежить від встановленого робочого розкладу з 9:00 до

18:00, проте ПК залишається основним інструментом.

 Працівники розраховують на можливість працювати у будь-якому місці у будь-яку

годину дня.

 Оскільки компанії використовують глобальну робочу силу, співробітники

співпрацюють із колегами по всьому світу.

 Мобільні телефони і планшети стали продовженням можливостей ПК, велика

кількість користувачів надають перевагу вирішенню задач на мобільних пристроях.



Основні переваги мобільної продуктивності  

зменшення 

витрат

зростання 

продуктивності

підвищення 

ефективності

 Зниження витрат на 

зберігання

 Виключення

стороннього 

програмного 

забезпечення 

 Підвищення знань і 

продуктивності 

працівників

 Підвищення 

продуктивності праці 

віддалених працівників

 Зменшення витрат часу 

на проїзд

 Удосконалення  

інтеграції 

працівників

 Пришвидшення 

робочих процесів 

 Зменшення витрат 

часу на введення у 

курс справ

25-50% 50% 30-70%



ПРОДУКТИВНІСТЬ 

ПЛАТФОРМИ

MICROSOFT

 Високий рівень безпеки 

 Постійний доступ до контенту і 

зв'язку з колегами

 Співпраця з колегами та клієнтами             

з будь-якого місцезнаходження 

 Приєднання до зустрічі команди колег 

«на ходу» 

 Отримання завдань оnline чи offline

 Можливість поділитися і відредагувати 

документи у співавторстві

Web 

conferencing

Email

Broadcast 

meetings
Instant 

messaging

Content creation

& collaboration

Voice calls

Private social 

network

Machine-based 

learning

Mobility

Business 

analytics 





Безпомилково Office

Оптимізація для 

мобільних телефонів

Сумісність файлів Точні шаблони

Спільне редагування у 

режимі реального часу

Легка відправка

документів

Спільна робота у 

команді

Внесення коментарів     

і виправлення у 

документах

Інтеграція у хмару Нещодавні документи

Рекомендовані графіки

Вигляд презентації з 

нотатками для спікера

Безпечний доступ Захист даних



Добре знайомий інтерфейс Office 



Безпомилково Office

Швидко і без жодних проблем працюйте зі 
знайомим вам інтерфейсом Office.

Мобільні додатки Office – це знайомі вам 
програми з інтуїтивно зрозумілим сенсорним 
досвідом для мобільних пристроїв.

Ваші документи зберігаються в однакових 
форматах на ПК і мобільних пристроях.



Оптимізація для мобільних 
пристроїв
Мобільна версія документа адаптується 

до екрану вашого мобільного пристрою, 

щоб читання було комфортним.

Ваші документи відображаються у 

сучасних мобільних форматах.

Скористайтеся унікальними 

можливостями для мобільних пристроїв: 

розпізнавання мови тексту і додавання 

зображень з фотокамери.

Пишіть або малюйте, використовуючи

stylus pen або дотик пальця. Інструменти 

цифрового підпису дозволяють легко 

вносити зміни або нотатки на мобільному 

пристрої.



Продуктивність на ходу



Інтеграція із хмарним середовищем

Безпечно переглядайте і редагуйте ваші 
документи будь-де, завдяки інтеграції з такими 
хмарними сервісами, як OneDrive, Dropbox і 
SharePoint.

Ви матимете доступ до усіх документів Office 
незалежно від того, який мобільний пристрій  
використаєте. Доступно для Android, iOS і
Windows на мобільних телефонах і планшетах. 

Починайте з того місця, де ви зупинилися. 
Список ваших останніх використаних 
документів «подорожує» разом із вами на усіх 
пристроях.



Впевнено працюйте будь-де

Ви можете обрати будь-яку діаграму з Excel, як 

рекомендовану, і вона буде однаково 

виглядати на будь-якому з пристроїв.

Отримайте доступ до нотаток доповідача і 
впевнено проводьте презентацію за допомогою 
Presenter view у PowerPoint.

Не хвилюйтесь за збереження змін у документах. 
Все, що ви виправите на мобільному пристрої, 
буде автоматично збережене. 

Інтелектуальні хмарні функції Intelligent 
cloud features наприклад, PowerPoint Designer 
допоможуть вам створити професійні слайди 
презентації у лічені секунди на ходу.



Організовуйте командну роботу



Ефективна співпраця

Співпрацюйте із своєю командою, 

коментуючи і відслідковуючи зміни 

безпосередньо у документах.

Працюйте разом у режимі реального часу 

над спільним документом або коментуйте чи 

редагуйте його.

Використовуйте функціонал внесення 
коментарів для проведення переговорів 
відповідно до відредагованого тексту. 



Легко поділитися 

Легко діліться вашими документами з іншими, 

просто відправляючи вкладення у електронній 

пошті або відправляючи посилання.

Використовуйте функцію швидкої відповіді Quick 

Reply, щоб легко редагувати текст і відповідати на 

файли у вкладенні, відкриті у повідомленні в 

Оutlook.

Швидко завантажуйте свої документи у хмару, 
щоб інші користувачі також завжди мали доступ до 
актуальної інформації.



Для бізнесу будь-якого масштабу



Постійний контроль ваших 
даних

Захищайте ваші документи за допомогою вбудованих 
засобів запобігання втрати даних Data Loss Prevention (DLP).

Обмежте несанкціонований обмін даними між застосунками 
та пристроями за допомогою Intune.

Використовуйте вибіркове видалення корпоративних даних 
на пристроях.

Налаштуйте правила входу для користувача, пристрою і 
місцезнаходження, для захисту даних.

Залишайтеся у відповідності до галузевих стандартів.



Керування і безпека

Працюйте безпечно на усіх платформах з Enterprise Mobility 
+ Security Suite.

Управляйте усіма вашими корпоративними додатками і 
даними за допомогою Intune.

Класифікуйте, маркуйте, шифруйте файли і дані, 
використовуючи Azure Information Protection.

Захист від атак на основі ідентифікації інформації з 
використанням політики обмеженого доступу.

Відокремлення корпоративних і персональних даних у 
додатках Office MobileSeparate.

Personal apps

Managed apps



Office 365

Отримайте повний доступ до усіх можливостей Office із підпискою на Office 365 

В Office 365 ви завжди матимете найновіші оновлення додатків Office applications, а 

щомісячні оновлення гарантують, що у вашому доступі будуть актуальні та найцікавіші 

функції. Розблокуйте додаткові функції редагування, форматування і співавторства на 

телефонах і планшетах.

Із підпискою ви отримаєте такі переваги:

• повністю встановлені офісні додатки 2016 року, в тому числі усі мобільні додатки;

• можливість працювати на декількох пристроях, встановлених на ПК, Mac, планшетах і 

телефонах;

• 1 TB сховища у хмарі OneDrive;

• плани Office 365 для бізнесу та окремих користувачів.



Тарифні плани 





Власник малого бізнесу 
• Співпрацює  із своїм партнером по 

бізнесу в програмі PowerPoint.

• Дає коментарі щодо цін 

постачальників у Excel.

• Підхоплює з місця, де зупинилася:  під 

час подорожі додому продовжує 

роботу над таблицею з інвентаризації, 

доступ до якої отримує через OneDrive.



IT Pro

• Знає, що може легко відокремити 

корпоративні та особисті дані в 

мобільних додатках Office.

• Зберігає дані його компанії у безпеці, 

обмежуючи такі дії, як копіювання, 

додавання і блокування знімків екрана.

• Захищає від атак на основі 

ідентифікаційної інформації з політикою 

умовного доступу.



Керівник, який приймає рішення 

• Спрощення IT процесів і підвищення 

надійності мережі — економить час і кошти 

шляхом перенесення бізнес діяльності у 

хмару.

• Знає, що її співробітники підвищили 

продуктивність завдяки інтуїтивно 

зрозумілим технологіям, безперебійній 

роботі сервісів, а також можливості 

працювати, де і коли їм зручно.



VitaliyGram@Innoware.com
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