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של   ביותר  הכלים העדכניים  את  לארגון  לעסקים המספק  שירות  הינו   Office 365
Microsoft, כולל וורד, אקסל, פוורפוינט ואת תוכנת המייל אאוטלוק, במודל של מנוי בענן. 
השירות מתאים הן לעסקים קטנים והן לחברות ענק, ומספק מספר יתרונות משמעותיים.

כמשווקת מורשית של מיקרוסופט, קונסיסט מערכות מספקת למאות ארגונים את חבילת 
ליווי ותמיכה מלאים בהתקנת החבילה  Office 365, כולל שירותי  התוכנה בענן של 

ובתחזוקה שוטפת של היישומים.

Office 365  - הכלים המתקדמים והמעודכנים ביותר של 
מיקרוסופט, עם התמיכה והשירות המקצועיים של קונסיסט

 מנוי לחבילת הכלים העסקיים של
Microsoft Office 365 והשירות של קונסיסט

Office 365



עם התמיכה והשירות של קונסיסט - אתה יכול לעבוד בראש שקט
רכישת מנויים ל- Office 365 בקונסיסט מספקת לארגון שקט נפשי ומאפשרת לו להתמקד בפעילות העסקית, 
שכן הצוות בקונסיסט ואנשי מוקד התמיכה ב- Help Desk שלנו דואגים לכלל ההיבטים הנוגעים להתקנת 
התוכנה, לתחזוקה שוטפת ולפתרון בעיות. כמו כן מספקת קונסיסט שירותי גיבוי לקבצי Office 365 באמצעות 
סל פתרונות הגיבוי של VEEAM - החברה המובילה בעולם בתחום של פתרונות לגיבוי ושחזור מידע. חשוב לציין 
כי מיקרוסופט אמנם מאחסנת את קבצי העבודה של Office 365 בענן, אך האחריות על גיבוי המידע היא של 
הלקוח, ולכן חשוב לגבות את הקבצים באמצעות VEEAM, שירות נוסף שצוות החטיבה מספק ללקוחות החברה. 

כל היתרונות של Office 365 לעסקים
לעבוד ביעילות, מכל מקום!

Office 365 עובדת בענן, מה שמאפשר לעובדים 
בארגון לגשת לקבצים  - גיליונות אקסל, מצגות 
 - וכמובן דואר אלקטרוני  וורד  פוורפוינט, קבצי 
מכל מקום ובכל זמן.  תכונה זו חשובה במיוחד 
לארגונים שעובדיהם פרוסים במיקומים שונים 
תכופות  נמצאים  העובדים  בהם  בארגונים  וכן 
בנסיעות עבודה או עובדים פעמים רבות מרחוק, 

כפי שקרה במהלך תקופת  משבר הקורונה.

עם Office 365 הארגון תמיד מעודכן
מכיוון ש-Office 365 עובדת בענן, אין צורך יותר 

לשדרג ולהתקין גרסאות חדשות, להסיר ישנות ולהתעסק עם רישוי התוכנות. הכל מתבצע באופן אוטומטי על-ידי 

מיקרוסופט, שגם מוסיפה מעת לעת תכונות ויכולות חדשות. כך יכולים עובדי הארגון ליהנות באופן רציף מגישה 

לעדכונים האחרונים ברגע שהם יוצאים לאור. תכונה זו גם מאפשרת לעובדים להימנע מבעיות תאימות הנובעות 

מכך שלמשתמשים שונים בארגון יש גרסאות שונות של המערכת. 

תפוקת עבודה מקסימלית 
כשהמידע והקבצים נגישים לעובדים מכל מקום ובכל זמן, תפוקת העבודה עולה, ובנוסף, מודל העבודה בענן 

עם Office 365 מאפשר עבודת צוות ושיתוף פעולה מיטבי בין עובדי הארגון, בין אם כולם נמצאים באותו החדר 

או במקומות מרוחקים. 

חסכון בהוצאות ובמשאבים 
כשהקבצים של הארגון מאוחסים בענן של מיקרוסופט, הארגון חוסך את כל ההוצאות הקשורות לרכישת חומרה 
ולתפעול חדר שרתים. עבודה במודל ענן הנה גם ידידותית לסביבה, חוסכת באופן משמעותי בחשמל וממזערת 

פסולת אלקטרונית.

אבטחת מידע והתאוששות מהירה מאסון
רכישת מנויי Office 365 באמצעות קונסיסט משחררת את צוות מחלקת המחשוב שלך מהצורך להתעסק 

בכל הנושאים הקשורים לאבטחת קבצי העבודה של הארגון ובטיפול ביישומים. Office 365 מגיעה עם תכונות 

אבטחה מובנות, ובנוסף, על-מנת לוודא שאבטחת המידע היא ברמה הגבוהה ביותר שניתן, קונסיסט מספקת 
פתרון המשכיות עסקית וגיבוי ושחזור מידע באמצעות כלים של היצרנים המובילים בעולם.
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 Office 365-פתרונות מקיפים לאבטחת המידע ב

דואר-אלקטרוני מוצפן: מונע מכל מי שאינו הנמען המיועד לקרוא את האימילים של העובדים.	 

מניעת זליגה של נתונים וקבצים אל גורמים בלתי מורשים: תכונה המאפשרת למנהלי אבטחת המידע בארגון  לזהות, 	 

לפקח ולהגן על מידע רגיש מפני זליגתו לידיים בלתי מורשות.

ניהול מכשירים ניידים: באמצעות תכונה זו של המערכת מסוגל צוות המחשוב בארגון לשלוט ביישומי ה- Office המותקנים 	 

על המכשירים הניידים של העובדים ולהגן על מידע חיוני. לדוגמא, במקרה שאחד העובדים מאבד את המכשיר, או לחילופין 

כשהמכשיר נגנב, המערכת מאפשרת למחוק באמצעות היישום את כל הנתונים המאוחסנים במכשיר.

ניתוח איומים: תכונה ייחודית זו מנטרת את המערכות כדי לזהות התנהגות חשודה. המערכת סורקת אימיילים כשהם 	 

מגיעים לתיבת הדואר של העובדים ומונעת מקישורים חשודים ומקבצים זדוניים מלהכנס לתיבת הדואר. 

הגנות נוספות: Office 365 מספקת לקבצים שלך הגנה מסביב לשעון, עם הגנה מקוונת על שרת EXCHANGE כנגד 	 

דואר זבל ותוכנות זדוניות, וכן כדי למנוע גישה בלתי-מורשית לדוא"ל של העובדים. השירות ניתן באמצעות אימות דו-שלבי 

ואמצעים נוספים.

ניהול איומים: ניטור אבטחה למניעה או גילוי כל חבלה של נתונים. 	 

למה כדאי לרכוש את Office 365 דווקא בקונסיסט?

צוות חטיבת תשתיות ו-Systems בקונסיסט

קונסיסט הנה חברת הייטק/טכנולוגיית מידע בינלאומית מובילה ועתירת ניסיון, המספקת פתרונות, מוצרים ושירותים 
ליותר מ-700 לקוחות בישראל, בינהם ארגונים מהמובילים במשק בכל התחומים: בנקים וחברות פיננסיות, רשתות 
שיווק מובילות, חברות אנרגיה מובילות, חברות ביטוח, המרכזים הרפואיים הגדולים, מוסדות אקדמים, ארגונים מובילים 

בתחום התחבורה, חברות מזון ומשקאות מובילות ועוד. 

לקונסיסט תחומי עיסוק רבים הכוללים שיווק והטמעה של מערכות מחשוב, פיתוח ואינטגרציה של תוכנות, פיתוח 
ותחזוקה של תשתיות מחשוב ועוד. לקונסיסט עשרות שנות ניסיון בהטמעה ותחזוקה של מערכות ופתרונות מחשוב.

ואנשי תמיכה טכנית המספקים שירות, תמיכה, אפיון צוות של עשרות מיישמים, מפתחים   קונסיסט מפעילה 
ובניית יישומים מגוונים ורבים ללקוחותיה. לחברה מוקד תמיכה ושירות המופעל על-ידי מומחי תמיכה טכנית המספקים 

שירות ללקוחות המערכת.

קונסיסט היא חלק מקבוצת קונסיסט הבינלאומית, שלה יותר מ-1000 עובדים ברחבי העולם ומשרדים ומרכזי פיתוח 
בגרמניה, ספרד, ארה"ב, ארגנטינה ובישראל. בישראל לחברה יש ארבעה משרדים ומרכזי פיתוח - בפתח-תקוה, 

אשדוד, לוד ויקנעם והיא מעסיקה כ-370 עובדים.

 .Systems-חבילת אופיס 365 משווקת ונתמכת על-ידי אנשי צוות האינטגרציה של קונסיסט בחטיבת התשתיות וה
חברי צוות החטיבה פועלים יחד כמעט 20 שנה, דבר שאין לו כמעט אח ורע בעולם המחשוב. חבורה מנוסה זו היא 
בעלת יכולות ביצוע מוכחות בתחום התכנון והביצוע של פרויקטים בכל תחומי המחשוב, בפלטפורמות שונות ובכל 
סדרי הגודל האפשריים. קונסיסט מספקת אחריות כוללת לאורך כל מחזור החיים של הפרויקט והפתרון המיושם, וכפי 

שיעידו לקוחות החברה, העבודה והליווי של הצוות מקונסיסט הינם חוויה בפני עצמה!
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