OFFICE 365 E1 TRIAL ALAPINFORMÁCIÓK
Gyakran Ismételt Kérdések

Milyen alapvető funkciókat tartalmaz az O365 E1?
Teams
A klasszikus Office alkalmazások telepített változatai nem érhetők el, böngészőből lehet az
online változatokat használni
10.1”-nél kisebb mobileszközökön a telepített app teljes funkcionalitással működik!
Exchange online vállalati levelezés 50GB mailbox-szal és 50GB archív tárhellyel
SharePoint Online
Mobile Device Management for Office 365
1TB OneDrive - 1TB SharePoint online
Microsoft Stream, Sway for Office 365, Microsoft Forms
Teljes funkcionalitás elérhetősége:
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/business/office-365-enterprise-e1-businesssoftware?activetab=pivot:overviewtab

Mi jellemző az O365 E1 trial-re 2020. május 4-e előtti indítás esetén?
2020. május 4-e előtt a Microsoft a vírushelyzetre való tekintettel egy promóciós kód alapján
ingyenes 6 hónapos szolgáltatást biztosított. A 6 hónapos próbaidőszak végén az előfizetés, azaz
licencek nem konvertálódnak automatikusan fizetős ajánlattá. A viszonteladó hatáskörébe
tartozik, hogy a licenceket élesítse, azaz fizetős szolgáltatássá forgassa, és erről egyeztessen a
végfelhasználóval.
Az indított O365 E1 trial verzióknál a seat szám fix volt: 100, 500, 1000 -> így nehéz meghatározni
a valódi seat számot, erre szintén érdemes figyelni a 6 hónap alatt, hogy a végfelhasználónál
minél több user ki tudja próbálni a szolgáltatást, és azt valós előfizetéssé lehessen konvertálni.

Amennyiben 300 usernél kevesebb felhasználóval rendelkezik ügyfeled,
kell-e csomagot váltanod az O365 E1 trial lejárata esetén?
Nem kell feltétlenül csomagot váltanod, ugyanakkor a 300 usernél kisebb méretű cégek esetén
érdemes átgondolni a Microsoft 365 Business Basic, Business Standard és Business Premium
nyújtotta lehetőségeket és ezen előfizetések árait.
https://www.microsoft.com/en-us/Licensing/product-licensing/microsoft-365-enterprise?
activetab=m365-enterprise:primaryr6

Milyen előfizetésre tudod átforgatni a trial licenceket?
Lehet-e csomagot váltani?
A trial licencek bármikor, bármilyen publikusan elérhető csomagra átforgathatók éles
szolgáltatássá. Az ügyfél mindennapi munkájának felmérése után érdemes arra ajánlatot adni,
hogy milyen licenc csomagot érdemes fizetős szolgáltatásként elindítani.
A CSP licencek sokszínűsége lehetővé teszi, hogy akár felhasználónként más-más licencet
ajánljunk. Egy tenantban többféle CSP licenc is futhat.
Javaslatok (pár kiemelt jellemzővel):
O365 E1 meghosszabítás: 300 fő fölött, Teams, Online szolgáltatások használata, basic audit,
manual retention policies and sensitivity labels, OneDrive
Microsoft 365 Basic: kis létszám, Teams, Online szolgáltatások, költséghatékony megoldás,
OneDrive, postafiók
Microsoft 365 Standard: telepíthető Appok és online szolgáltatások, OneDrive, postafiók, ár
érték arány
Microsoft 365 Business Prémium (20%-os akció június 30-ig): Microsoft Intune (Device
manager), magasabb biztonsági csomag
Kérd tanácsadóink segítségét:
microsoft@kvazar.cloud;
Tel: +36 20/ 284-3341 (Bence);
Tel: + 36 20/ 324-9941 (Anna);
Tel: +36 20/370 0891 (Livi)

Hogyan lehetséges az O365 E1 trial meghosszabítása, átváltása?
A trial előfizetések bármikor átválthatók.
Amennyiben a trial előfizetés május 4-e előtt indult, új előfizetést kell indítani az új licenccel.

Jelenleg milyen feltételekkel érhető el az Office 365 E1 trial és meddig él a
lehetőség?
Új Microsoft 365 ügyfelek részére, akik 300 user feletti cégmérettel rendelkeznek, elérhető
továbbra is az Office 365 E1 előfizetés éves elköteleződéssel, ahol az első hat hónap ingyenes. Az
előfizetés a 7. hónapban automatikusan fizetőssé válik, és a 7. hónapban érvényes Microsoft áron
számlázunk.
Az akció 2020. június 30-ig tart.

Van-e más elérhető trial licenc ügyfeleid részére?
Több is van, melyből kiemelünk néhányat, de minden esetben érdemes a microsoft@kvazar.cloud
e-mail címen érdeklődni az aktuális ajánlatokról:

Microsoft 365 Business Basic trial éves elköteleződéssel új ügyfeleknek.
Új Microsoft 365 ügyfelek részére, akik <300 seat számmal indulnának, éves elköteleződésű
CSP ajánlat, ahol az első 6 hónap ingyenes.
Részletek>>

Meglévő Exchange online ügyfeleknek, akik nem rendelkeznek Teams szolgáltatással-> hat
hónapos CSP Teams Trial a meglévő licenszek mellé korlátlan seat számmal.
Részletek>>

Microsoft 365 Business Standard 30 napos trial előfizetés, mely 25 usert tartalmaz és nem
fordul automatikusan fizetőssé.

A trial licencek indítása után van-e egyéb tennivaló?
A licencek elindítása után az O365 környezet megfelelő kialakítása szükséges. Lehetséges igények
végfelhasználó részéről: a szolgáltatás bevezetése, a levelezés, file szerver migrációja, a felhasználók,
vezetők képzése, support feladatok ellátása, tenant testreszabása, levelezési fiók beállítása, hiba
elhárítási feladatok, IT-s kollégák képzése.

Milyen technikai pontokat érdemes érintened a 6 hónap alatt, hogy
fenntarthasd a kapcsolatot ügyfeleddel és sikeresen konvertálhasd majd éles
előfizetéssé a O365 E1 vagy M365 Business Basic trialt?
(csak gondolatébresztő felsorolás, későbbi anyagokban bővebben kifejtjük)
Admin jogok, kinek mihez van hozzáférése, felhőszolgáltatás biztonsága
Home office
VPN, távoli asztal
Exchange fiók migrálása és felhős levelezéshez beállítások
MFA átbeszélése, mire jó
Azure AD szinkronizálása, kialakítása
Teams fiók beállítása
Tartományok felvétele, domainek
Azure vagy Acronis backup és szükségessége
Panda végpontvédelem – otthoni munkavégzés esetén fontos, hogy gondoljunk rá
Nagyobb cégeknél Sales és CRM támogató licencek

Eredményes munkát, sikeres üzleteket kívánunk!

https://kvazar.cloud

microsoft@kvazar.cloud

