
Overzicht van het 
Office 365 portfolio 



Office 365 midden- en kleinbedrijf Office 365 Enterprise

Office 365 
Business 
Essentials

Office 365 
Business 

Office 365 
Business 
Premium

Office 365 
Enterprise E1

Office 365 
ProPlus

Office 365 
Enterprise E3

Office 365 
Enterprise E5

Eindgebruikersprijs via 
Microsoft

€ 5,10 gebruiker/
maand

€ 10,70 gebruiker/
maand

€ 12,70 gebruiker/
maand

€ 6,70 gebruiker/
maand

€ 12,90 gebruiker/
maand

€ 19,70 gebruiker/
maand

€ 34,40 gebruiker/
maand

Maximum
aantal gebruikers

300 300 300 Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Office desktopversies: 
Abonnement op Office voor 
maximaal 5 computers of 
Macs per gebruiker

Office op tablets en 
telefoons: volledige Office-
versie op maximaal 5 tablets 
en 5 telefoons 

Office Online

OneDrive for Business
 (Plan 1)  (Plan 1)  (Plan 1)  (Plan 1)  (Plan 2*)  (Plan 2*)  (Plan 2*)

Exchange Online
 (Plan 1)  (Plan 1)  (Plan 1)  (Plan 2)  (Plan 2)

SharePoint Online
 (Plan 1)  (Plan 1)  (Plan 1)  (Plan 2)  (Plan 2)

Skype voor Bedrijven
 (Plan 2)  (Plan 2)  (Plan 2)  (Plan 2)  (Plan 3)

Yammer Enterprise

Integratie van 
Active Directory: 
Gebruikersreferenties en 
machtigingen beheren

Bedrijfsbeheer van apps: 
Groepsbeleid, telemetrie, 
en activering van gedeelde 
computers (RDS)

Geavanceerde 
beveiliging: Office 365 
Advanced eDiscovery, 
Customer Lockbox en 
Advanced Threat Protection

Analysehulpmiddelen: 
Power BI en Delve 
Organizational Analytics

PSTN-vergadering  en 
Cloud PBX

* Microsoft OneDrive for Business Plan 2 bevat extra mogelijkheden voor compliance en bescherming van vertrouwelijke informatie zoals Legal Hold, Rights Management en Data Loss Prevention.



Skype voor Bedrijven 
Online Plan 1

Skype voor Bedrijven 
Online Plan 2

Eindgebruikersprijs via Microsoft € 1,70 gebruiker/maand € 4,60 gebruiker/maand

Aanwezigheid en groeps-chat

Bestanden overzetten in chatberichten

Audio- en HD-videogesprekken met gebruikers van Skype voor Bedrijven

Skype-connectiviteit (aanwezigheid, chat, audio- en HD-videogesprekken)

Groepsgesprekken met HD-video

Vergaderingen plannen in Outlook

Deelnemen aan vergaderingen via het bureaublad en webbrowsers

Anoniem deelnemen aan vergaderingen via webbrowsers

Hulpmiddelen voor vergaderingen voor presentatoren, vergaderlobby  
voor deelnemers

Bureaublad, toepassingen en whiteboard delen

Bureaublad van anderen op afstand besturen

Audio en video in vergaderingen opnemen

Interoperabiliteit met andere aanbieders van inbelvergaderingen



Exchange Online 
Plan 1

Exchange Online 
Plan 2

Eindgebruikersprijs via Microsoft € 3,40 gebruiker/maand € 6,70 gebruiker/maand

Grote postvakken: Elke gebruiker krijgt een opslagruimte van 50 GB voor het postvak en kan berichten versturen met een 
maximale grootte van 150 MB.

Ondersteuning voor Outlook: Gebruikers kunnen ondersteunde versies van Outlook verbinden met Exchange Online.  
Dit betekent dat ze kunnen werken met de uitgebreide functionaliteit van het programma dat ze al kennen.

Toegang via internet: Webtoegang via Outlook Web App levert een prettige en vertrouwde manier van werken via een 
interface die overeenkomt met het uiterlijk van de desktopversie van Outlook.

Mobiliteit: Toegang via de telefoon is mogelijk op alle telefoons die e-mail kunnen ontvangen, met inbegrip van Windows 
Phone, iPhone®, en Android- en Blackberry-apparaten.

Gedeelde agenda en contactpersonen: Gebruikers kunnen agenda’s vergelijken om vergaderingen te plannen.  
Verder hebben ze toegang tot functies voor samenwerking, zoals gedeelde agenda's, groepen, de algemene adreslijst, 
externe contactpersonen, taken, vergaderruimten en functies voor het delegeren van taken.

Apps voor Outlook: Gebruikers hoeven minder tussen apps te schakelen dankzij het extensiemodel waarmee 
webtoepassingen van derden als plug-in kunnen worden gebruikt in Outlook en Outlook Web App.

Beveiliging: Elk postvak wordt via Exchange Online Protection beveiligd met uitstekende bescherming  
tegen malware en spam.

Intern archief: Maak het postvak overzichtelijker door oude berichten te verplaatsen naar een intern archief.

In-place bewaring: Met In-place bewaring kunnen gebruikers ervoor zorgen dat verwijderde en bewerkte postvakitems in 
primaire postvakken en interne archieven behouden blijven.

Onbeperkte opslag: Profiteer van onbeperkte opslagruimte (50 GB opslagruimte in het primaire postvak van de gebruiker, 
plus onbeperkte opslagruimte in het interne archief van de gebruiker).

Gehoste voicemail: Maak gebruik van gehoste Unified Messaging-services die oproepbeantwoording, een inbelinterface 
en Auto Attendant-functies voor bedrijven bieden. 

Preventie van gegevensverlies (DLP): Beheer vertrouwelijke bedrijfsgegevens met ingebouwd DLP-beleid gebaseerd op 
voorschriften als de PCI-norm en de privacywetgeving. Zo kunt u gevoelige gegevens identificeren, volgen en beschermen 
door middel van een grondige contentanalyse.



SharePoint Online 
Plan 1

SharePoint Online 
Plan 2

Eindgebruikersprijs via Microsoft € 4,20 gebruiker/maand € 6,70 gebruiker/maand

Apps App-catalogus en Marketplace

Samenwerken Teamsites

Werkbeheer

Extern delen

Zoeken Eenvoudig zoeken

Standaard zoeken

Enterprise Search

Content management Content management 

Recordbeheer

E-discovery, ACM, compliance

Bedrijfsinformatie Excel Services, PowerPivot, PowerView

Zakelijke oplossingen Access Services

Visio Services

Op formulieren gebaseerde toepassing

SharePoint 2013-werkstroom

Business Connectivity Services
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