Hızlı Microsoft 365 Business
Kursu
Tümleşik bir güvenlik, yönetim ve üretkenlik
çözümüyle en üst düzeyde çalışın

Giriş
İşletmenizin büyümesinin herkesin elinden
gelenin en iyisini yapmasına bağlı olduğunu,
bunun da personelinize ihtiyaç duydukları
işbirliği araçlarını sunmaktan geçtiğini
biliyorsunuz. Diğer yandan, hem işletmenizin
önemli bilgilerini korumalı hem de ekibinizin
çalışırken ihtiyaç duyduğu dosya ve verilere
erişebilmesini sağlamalısınız.
Microsoft, bir ilke imza atarak Office 365’in
üretkenliği ile Windows 10’un güvenliğini
bir araya getiren tümleşik bir platform
sunuyor. Bu uygun maliyetli ve abonelik
tabanlı bulut hizmeti, özellikle sizinki
gibi küçük ve orta ölçekli işletmeler için
tasarlandı. Bu çözüm, ekibinizin bulunduğu
konumdan bağımsız olarak Office 365 ile
üretken olmasına imkan sağlar. Üstelik, tüm
cihazlardaki şirket verilerini güvenli bir şekilde
korumak için Windows 10 Pro’yu kullanarak
otomatik güncelleştirmelerle denetimleri
yönetebilirsiniz.

Verilerinizin korunmasının yanı sıra
çalışanlarınızın herhangi bir teknolojik
engelle karşılaşmadan işbirliği yaparak ve
iletişim kurarak işletmenizi büyütebileceğini
bilmeniz ve böyle içiniz rahat bir şekilde
asıl işinize odaklanabilmeniz için teknoloji
gereksinimleriniz karşılanır.
Bu e-kitapta, Microsoft 365 Business’ı
işletmenizde her gün nasıl kullanacağınıza
ek olarak veri ve cihazlarınızın güvenliğinden
ödün vermeksizin çalışanlarınızın daha
verimli ve üretken olmasını sağlamayı
öğrenebilirsiniz.
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Başarıya Birlikte
Ulaşın
Şirketiniz içindeki ve
dışındaki kişilerle belge
oluşturun, bağlantı kurun
ve işbirliği yapın.

1. Senaryo:
Görsel işbirliğiyle kararları hızlandırın

2. Senaryo:
Hareket halindeyken üretkenliği sürdürün

3. Senaryo:
Bir adım önde kalın

Zamanı çok kısıtlı olan günümüz müşterilerine
hizmet vermek ve kar edebilmek için doğru
bilgilerin doğru insanlara derhal ulaştırılması
çok önemlidir. İster yöneticilerle en son satış
rakamlarını gözden geçiriyor, ister önemli bir
müşteri adayına grup halinde sunum yapıyor
olun, bilgilerin gerçek zamanlı olarak görsel
bir biçimde sunulması deneyimi iyileştirir
ve bir sonraki adıma daha hızlı ulaşmanızı
sağlar. Office 365 kapsamında sunulan Skype
Kurumsal ile Outlook’tan çevrimiçi toplantı
zamanlamak veya doğrudan PowerPoint,
Excel veya Word’den çevrimiçi bir toplantıya
katılmak kolaydır. Kararları hızla almak ve
çalışmanın ilerlemesini sağlamak için ekranınızı
paylaşabilir, sanal bir beyaz tahta üzerinde
beyin fırtınası yapabilir, belgeleri gerçek
zamanlı olarak düzenleyebilir ve diğer toplantı
katılımcılarına anlık ileti gönderebilirsiniz.

Yeni bir şube mi açıyorsunuz? Yeni çıkan
bir ürün serisini piyasaya mı sürüyorsunuz?
Tatil yoğunluğuna hazırlık mı yapıyorsunuz?
Çalışanlarınız işbirliği yapma ihtiyacı
duyduğunda, nerede çalıştıklarından
bağımsız olarak çalışmalarını kolaylaştırabilir
ve eşitlenmiş halde kalabilir. SharePoint ekip
siteleri (Outlook aracılığıyla); grup takvimi,
görev yönetimine yönelik bir Planner ve
grup posta kutusu gibi işbirliği için gerekli
olan bir dizi araç sağlar. Ekipler SharePoint’te
depolanan ortak bir dosya kümesine erişebilir
ve ekip sitelerini en ilgili dosya, kaynak ve
içerikleri vurgulayacak şekilde özelleştirebilir.
Üye eklenmesi veya kaldırılması durumunda
hem SharePoint’te hem de Outlook’ta
ekip sitesinin izinleri otomatik olarak
güncelleştirildiğinden, kullanıcıların sizden
veya bir BT kaynağından yardım istemesine
gerek kalmadan bilgiler doğru ekip üyeleriyle
güvenli bir biçimde paylaşılır. Basitçe ifade
etmek gerekirse, Microsoft 365 Business
sayesinde ekipler ihtiyaç duydukları işbirliği
alanlarını oluşturma gücüne sahip olur.

Bulunamayan bilgilerin size bir yararı
olmaz ve bilgileri ararken çok fazla zaman
harcanır. OneDrive İş, çalışanlarınızın ihtiyaç
duyduğu bilgileri bulmasına yardımcı olabilir.
Çalışanlarınız e-posta eklerini Outlook’tan
OneDrive’a kolayca kaydedebilir ve tüm
cihazlarında dosya ve klasör araması yapabilir.
OneDrive, görüntü ve PDF’lerde arama
yapmaya yönelik optik karakter tanıma
(OCR) özelliğine bile sahiptir. Çalışanlar
resim, PDF, Photoshop, Illustrator ve Visio
dahil olmak üzere 270’ten fazla yaygın dosya
türünün önizlemesini yapabilir ve doğrudan
OneDrive’dan video akışı gerçekleştirebilir;
bu da cihazlarını gereksiz dosyalarla
doldurmalarına gerek kalmadan ihtiyaç
duydukları bilgileri bulmalarına yardımcı
olur. Bir dosyanın eski bir sürümünü mü
arıyorsunuz? Dosyaya sağ tıklayarak 25 adede
kadar sürümün kaydedildiği bir geçmişi
görüntüleyebilirsiniz. Çalışanlarınız, bu arama
ve keşif özelliklerine nerede çalıştıkları fark
etmeksizin erişebilir.
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İhtiyaç
duyduğunuz
her yerde
Çalışanlarınızın diledikleri
yerden ve en sevdikleri
cihazlardan üretken
biçimde çalışmasını
sağlayın.

1. Senaryo:
Çevrimdışıyken bile bağlı kalın

2. Senaryo:
Dosyaları otomatik olarak eşitleyin

3. Senaryo:
Her yerden belge oluşturun ve işbirliği yapın

Microsoft 365 Business ile ekibiniz hareket
halindeyken herhangi bir Windows, Mac,
iOS veya Android cihazından iletişimini ve
üretkenliğini sürdürebilir. Üstelik, bir dizüstü
bilgisayarda çevrimdışı çalıştıktan sonra
otomatik eşitleme gerçekleştirebilirsiniz. Bir
çalışanınızın dağıtımcı ile toplantı yapmak için
seyahate çıktığını varsayalım. Exchange Online
ve Outlook sayesinde bu kişi, dışarıda
çalışırken de gerçek zamanlı olarak iletişim
kurabilir. Uçuş sırasında bile uçağa binmeden
önce aldığı e-postaları okuyup yanıtlayabilir,
takvim randevularını gözden geçirip yeni
randevular ayarlayabilir ve cihazında
depolanan kişilere erişebilir. Cihaz yeniden
bağlandığında tüm e-postalar otomatik
olarak gönderilir, takvim güncelleştirilir ve
çalışan “gerçek zamana” döner.

Mobil erişim özelliği Word, Excel ve
PowerPoint gibi Office üretkenlik
uygulamalarıyla da çalışır. Ekip üyelerinizden
birinin masaüstü bilgisayarında oluşturduğu
bir belgeyi, bir randevuyu beklerken akıllı
telefonunda düzenlediğini ve evindeki dizüstü
bilgisayarda tamamladığını düşünün. Bu
kişi her seferinde tam olarak kaldığı yerden
devam eder. OneDrive sayesinde dosyalar
eşitlenmiş halde kalacağından, çalışanlar
nerede oldukları fark etmeksizin her belgenin
en son sürümüne erişebilir ve bu sayede
tüm kullanıcılar uzaktan çalışabilir. Dosya
paylaşımı da çok kolaydır: Çalışanlar dosya
veya klasörlerini belirli kişilerle paylaşabilir,
kuruluşunuz içinde ve dışında erişim sağlayan
bağlantılar gönderebilir ve verdikleri izinleri
kolayca görüntüleyip değiştirebilir.

Office 365 ile iş arkadaşları aynı belgeler
üzerinde eş zamanlı olarak işbirliği yapabilir.
Önemli bir yöneticiyle birlikte, bir saat
içinde teslim edilmesi gereken bir satış
sunusu üzerinde son rötuşları yaptığınızı
varsayalım. Siz Seattle’da olun, yönetici de
San Francisco’da olsun. Hemen bir Skype
Kurumsal görüntülü çağrısı başlatırsınız ve
ikiniz de OneDrive’da kayıtlı belgeyi açarsınız.
Belgenin farklı sürümlerini yoğun e-posta
trafiğiyle gönderip almak yerine, belgeyi
gözden geçirdiğiniz sırada birlikte hızlı
kararlar verip düzenleyebilirsiniz.
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Kesintisiz
güvenlik
Hep güncel kalan tek bir
basit pano aracılığıyla
verilerinizin ve cihazlarınızın
korunmasına yardımcı olun.

1. Senaryo:
Güvenlik riskinizi azaltın

2. Senaryo:
Hızla kullanmaya başlayın

3. Senaryo:
Verilerinizi ve cihazlarınızı koruyun

Microsoft 365 Business, Windows Defender
Yönetim Denetimleri dahil olmak üzere
Windows 10 Pro’nun tüm güvenlik özelliklerini
içerir ve böylece güvenlik denetimlerinizi
tek bir üründen yönetmenize imkan tanır.
Bu olanak, işletmeniz için tasarlanmış tutarlı
bir güvenlik ayarları sayesinde içinizin
rahat olmasını sağlar. İlkelerin otomatik
ve genel olarak uygulanması, çalışanların
iş için kullandığı farklı kişisel cihazlarda
bile işletmenizin risk profilinin düşük
olmasını sağlar.

Microsoft 365 Business’da kullanıcı, cihaz
ve uygulamaların dağıtımı, BT uzmanlığı
gerektirmeyen kolay ve basit bir işlemdir.
Yönetici, tek bir yönetim konsolu aracılığıyla
işletmenizdeki hangi verilere ve uygulamalara
kimlerin erişebileceği üzerinde tam denetime
sahip olur ve dakikalar içinde kullanıcı hesabı
ekleyip kaldırabilir. İşletmeye ait cihazlarda
Windows yüklemenizi Windows Autopilot
ile tamamen otomatikleştirerek zamandan
tasarruf edebilir ve Windows Mağazası’nı
veya Cortana’yı etkinleştirebilir ya da devre
dışı bırakabilirsiniz.

Microsoft 365 Business, kurumsal sınıf
güvenlik sağlayacak ve işletme bütçenize
uygun olacak bir şekilde tasarlanmıştır. Her
kullanıcı Office 365 ve Windows 10’dan en
son güvenlik güncelleştirmelerini otomatik
olarak aldığından, işletmenizin verileri tüm
cihazlarda yeni tehditlere karşı korunur
ve işletme bilgileri Office uygulamalarının
dışına çıkmaz. Örneğin, çalışanlarınıza
Surface cihazları ve Microsoft 365 Business
abonelikleri sağlarsanız, güvenlikten ödün
verilmeksizin hareket halindeyken çalışabilir
ve işbirliği yapabilirler. Üstelik, bir çalışan
seyahat sırasında telefonunu kaybederse veya
bir dizüstü bilgisayar ya da Surface cihazı
çalınırsa, cihazlar otomatik olarak yerleşik
şifrelemeyle korunur. Son olarak, cihazlar
iş için kullanılamaz hale geldiğinde, kişisel
verilere dokunmadan iş bilgilerini uzaktan
temizleyebilirsiniz.
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Microsoft 365
Business SSS

Microsoft 365 Business nedir?
Microsoft 365 Business, küçük ve orta
ölçekli işletmelere sınıfının en iyisi güvenlik
ve denetim (Windows 10), farklı cihazlarda
üretkenlik (Office uygulamaları) ve cihaz
yönetimi özelliklerini birlikte çalışan tek
bir tümleşik çözümde sunarak işlerini
basitleştirmeleri ve dönüştürmeleri için
bir yol sunar. Microsoft 365 Business, siz
veya güvendiğiniz bir iş ortağı tarafından
yönetilmek üzere tasarlanan abonelik tabanlı
bir hizmet olarak sunulduğu için, sermaye
harcamalarından tasarruf edebilir, büyüdükçe
ölçeklendirebilir ve işlerinizi daha iyi yürütmek
için gerekli BT uzmanlığına sahip olabilirsiniz.
İşletmem için Microsoft 365 Business’ı
nasıl edinebilirim?
Microsoft 365 Business abonelikleri bir
Microsoft Bulut Hizmeti Sağlayıcısı (CSP)
aracılığıyla ya da doğrudan “Microsoft 365
Business” web sitesinden satın alınabilir.
Doğrudan mı yoksa bir CSP aracılığıyla
mı satın alacağınıza karar verirken,

kadrolu çalışan kapasitenizi ve BT altyapısı
kurmak isteyip istemediğinizi göz önünde
bulundurun.
Microsoft 365 Business’ın maliyeti nedir?
Doğrudan Microsoft’tan satın alınması
ve yıllık taahhüt sağlanması durumunda
Microsoft 365 Business’ın fiyatı, lisans
başına aylık 20 ABD Doları’dır. Bir Microsoft
Bulut Hizmeti Sağlayıcısı aracılığıyla satın
alındığında, sağlanan ek hizmetlere göre
fiyatlandırma farklılık gösterebilir.
Microsoft 365 Business’ı diğer Microsoft
abonelik teklifleriyle birleştirebilir miyim?
Evet, müşteriler Microsoft 365 Business
aboneliklerini Azure, Dynamics ve Office 365
tarafından sağlanan planlar ve eklentilerle
birleştirebilir.
Çalışanlarımın hepsi için bir Microsoft 365
Business aboneliği gerekir mi?
Herkesin Microsoft 365 Business’a ihtiyacı
yoktur, ancak güvenlik ve yönetim avantajları

yalnızca Microsoft 365 Business aboneliği
olanlar için geçerlidir. BT ortamınızı
standartlaştırmanız, zaman içerisinde bakım
ve güvenlik maliyetlerinin azalmasına
yardımcı olacaktır. Bununla birlikte,
yazılımı yalnızca donanım yükseltmesi
sırasında güncelleştirmek istiyor da
olabilirsiniz. Microsoft 365 Business’ı kısmi
olarak dağıtmayı tercih ederseniz, hangi
çalışanlarınızın hassas iş verilerine erişmesi
gerektiğini belirleyin ve bunlara öncelik
tanıyın.
Microsoft 365 Business dağıtımı için nasıl
hazırlık yapmalıyım?
Microsoft 365 Business dağıtımı için gerekli
planlama ve hazırlıkların doğru bir şekilde
yapılması, dağıtımın başarılı olabilmesi
açısından çok önemlidir. Yetkili bir Microsoft
Bulut Hizmetleri satıcısından hizmet alarak
hazırlık yapın.
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Microsoft 365 Business, büyüyen işletmeler için
tasarlanmış tek ve tümleşik bir teknoloji çözümü
sunar. Çalışanlarınıza iletişim kurma, işbirliği yapma ve
harika çalışmalar gerçekleştirme gücü katmasının yanı
sıra, karmaşık bir BT yönetimi altyapısı veya pahalı
şirket içi donanımlar gerektirmeden verilerinizi korur.
77

Plan ve Fiyatlara bakın.
©2017 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu belge “olduğu gibi” sağlanmaktadır. URL ve diğer İnternet Web sitesi başvuruları dahil olmak üzere bu belgede
ifade edilen bilgiler ve görüşler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Belgenin kullanımından doğan risk size aittir.

