
•  Data jsou dostupná z jakéhokoli zařízení a odkudkoli, kde je internetové připojení. 

•  Robustní zabezpečení dat včetně možnosti dvoufaktorové autentizace. 
•  Šifrování dat při přenosu a v úložišti dat. 
•  Přístup k firemním datům pouze na základě přidělených oprávnění.
•  Možnost automatického vyhodnocení citlivosti dokumentu podle obsahu dokumentu.
•  Možnost omezení aktivit u citlivých dat, například zákaz přeposlat e-mail nebo vytisknout dokument.
•  Vzdálená správa firemních dat na lokálních i domácích zařízeních uživatelů.
•  Zabudovaná detekce potencionálních útoků a ochrana před nevyžádanou poštou. 

•  E-maily, plánování schůzek a videokonferencí.
•  Informace o dostupnosti kolegů.  
•  Možnost sdílení pracovních kalendářů, kontaktů i poštovních schránek.
•  Týmová spolupráce v rámci videokonferencí.
•  Týmová spolupráce nad dokumenty.

•   Nástroje pro vzdálenou správu firemních zařízení včetně notebooků, 
tabletů a mobilních telefonů

•   Na soukromých zařízeních možnost zajistit, že firemní data zůstanou 
chráněna a oddělena od osobních dat.

Pravděpodobně jste už 
slyšeli o Microsoft 365…
Víte, že je to víc, než balík 
kancelářských aplikací? 

Přístup k firemním datům odkudkoli

Vysoká úroveň zabezpečení dat

Integrované nástroje pro komunikaci a týmovou spolupráci

Vzdálená správa

S čím Vám může Microsoft 365 pomoci?

•   Platba je měsíční nebo roční, její výše závisí na počtu uživatelů  
a zvolených funkčnostech.

•   Přístup k nejnovějším verzím produktů M365 je po celou dobu předplatného.

Předvídatelné náklady



UNIPEX CZ je softwarová společnost, která poskytuje 
služby od r. 2000. Kromě technických služeb vyvíjí také 
software a implementuje ekonomický systém Helios 
Orange. UNIPEX CZ disponuje týmem 11 IT odborníků 
a řadou externích oborových specialistů.

UNIPEX CZ, s.r.o., Rudolfovská 88, České Budějovice
    info@unipex.cz          +420 736 634 155 www.unipex.cz

Rádi Vám pomůžeme s nasazením Microsoft 365 ve vaší firmě.  
Nabízíme také správu Microsoft 365 v rámci servisní smlouvy.

Zaujaly Vás možnosti Microsoft 365?

Co o nás říkají zákazníci?

Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti a certifikace

•  Apenex, s.r.o.
•  Eurofiscalis s.r.o.
•  Frulika, s.r.o.
•  Jihočeský vodárenský svaz, z.s.p.o.

•  VLTAVA LABE MEDIA a.s.
•  Městská charita České Budějovice
•  Petschl - Transporte (Česko) s.r.o.
•  MK ekonomika s.r.o.

Kévin Sagnier 
Eurofiscalis owner

Ing. Petr Petr, MBA 
jednatel Apenex, s.r.o.

„You‘re are the best...“

„Jsme nadšení, jak nám poštovní 
server funguje i na mobilu a přes 

webové rozhraní.“

Některé naše reference v oblasti Microsoft 365 a v oblasti technických služeb


