
Tập hợp các công cụ cộng tác và gia tăng năng suất kinh doanh một cách toàn diện

• Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher và Access

• Exchange, OneDrive, Skype for Business, Microsoft Teams, SharePoint

• Business apps from Office (Bookings, Outlook Customer Manager, MileIQ1, Listings1, Connections1,

Invoicing1)

Tăng khả năng bảo mật và quản lý thiết bị cấp doanh nghiệp

• Bảo mật ứng dụng cho Office mobile apps

• Quản lý thiết bị cho máy tính chạy Windows 10

• Đồng nhất cấu hình bảo mật trên các thiết bị

• Bảo vệ dữ liệu công ty trên các thiết bị

• Windows Defender, luôn luôn bật và được cập nhật

Đơn giản hóa việc triển khai thiết bị và thiết lập người dùng

• Quản trị và thiết lập người dùng cũng như thiết bị trên 1 bảng điều khiển

• Tự động cài đặt ứng dụng Office trên Windows 10 PC

• Luôn cập nhật Office + Windows 10

• Triển khai hợp lý các PC với Windows AutoPilot

Microsoft 365 Business
Một giải pháp tích hợp, tập hợp năng suất cao nhất của Office 365 

với các chức năng quản lý thiết bị và bảo mật nâng cao để giúp bảo

vệ doanh nghiệp của bạn.

Làm việc cùng nhau tốt hơn

Kết hợp các nhóm và tài 

nguyên, tất cả ở một nơi.

Kết nối với khách hàng, 

đồng nghiệp và nhà cung 

cấp.

Một giải pháp duy nhất dành riêng cho doanh nghiệp

Microsoft 365 Business bao gồm những tính năng:

Hoàn thành nhiều việc hơn

Giải quyết công việc theo 

cách tốt nhất bằng các công 

cụ thông minh được tích 

hợp trong Office.

Bảo vệ dữ liệu của bạn

Giúp bảo vệ chống lại các

mối đe dọa bảo mật.

Giúp bảo mật dữ liệu doanh

nghiệp khỏi bị vô tình rò rỉ.

Đơn giản hóa cho DN

Chọn các giải pháp phù hợp 

với doanh nghiệp của bạn.

Nhận được nhiều giá trị hơn 

với số tiền bạn bỏ ra.

Điều khiển bảo vệ dữ liệu

Giúp bảo mật dữ liệu doanh

nghiệp trên các thiết bị thuộc

sở hữu của doanh nghiệp và

cá nhân.

Lưu trữ tệp 

Quản lý tệp của bạn từ mọi 

nơi với 1 TB dung lượng lưu 

trữ.

Email và lập lịch

Kết nối với khách hàng và

đồng nghiệp bằng Outlook và

Exchange.

Tích hợp với Office

Luôn cập nhật với các phiên

bản mới nhất của Word, 

Excel, PowerPoint và các

ứng dụng khác.

Windows an toàn nhất từ 

trước tới nay 

Nâng cấp lên Windows 10 

Pro từ Windows 7, 8 và 8.1 

Pro. 

Bảo vệ chống mối đe dọa

trên mạng

Bảo vệ chống lại các tệp đính

kèm không an toàn, các liên

kết đáng ngờ và các phần

mềm độc hại khác.

Quản trị và triển khai

Quản lý các PC và thiết bị 

mới nhanh hơn và dễ dàng 

hơn bao giờ hết.

Độ tin cậy và hỗ trợ

Nhận sự đảm bảo thời gian 

hoạt động 99,9% được hỗ trợ 

tài chính cũng như hỗ trợ 

trực tuyến và qua điện thoại 

24x7.



So sánh sản phẩm

Office 365 

Business 

Premium

Microsoft 365 

Business

Giá (USD)
$12.50 

user/month

$20.00

user/month

Các ứng dụng

Office

Office 365 Premium cho Máy tính & điện thoại  

Các phiên bản trên web và các phiên bản được 

cài đặt đầy đủ của các ứng dụng Office  

Xem & chỉnh sửa

tệp & tài liệu
Dung lượng lưu trữ và chia sẻ tệp 1 TB mỗi User  

Các dịch vụ cộng

tác

Email (50 GB), lịch và danh bạ cấp doanh

nghiệp cho mỗi user
 

Cuộc họp trực tuyến (nhắn tin tức thời, trò

chuyện/hội thảo âm thanh và video HD)
 

Không gian làm việc dựa trên trò chuyện của

Microsoft Teams
 

Bảo đảm thời

gian hoạt động

Đảm bảo 99,9% thời gian hoạt động, với thỏa 

thuận mức dịch vụ được hỗ trợ tài chính (SLA).
 

Quản lý thiết bị

Quản lý các thiết bị chạy iOS, Android, Windows 

và macOS một cách bảo mật


Tự triển khai PC với Windows AutoPilot 

Điều khiển được đơn giản hóa để quản lý PC 

chạy Windows 10 Pro


Bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin giúp kiểm soát & 

quản lý cách truy nhập thông tin


Kiểm soát để bảo vệ dữ liệu công ty của bạn

trên các thiết bị di động cá nhân


Các chức năng lưu giữ, tuân thủ & lưu trữ với 

tính năng sao lưu dữ liệu liên tục có thể truy 

nhập mọi lúc/mọi nơi.


Số lượng người 

dùng tối đa
Tối đa 300  

Liên hệ với PACISOFT Vietnam ngay hôm nay và bắt

đầu việc bảo vệ dữ liệu của bạn trên các thiết bị.




