
Microsoft 365

Det er din genvej til produktivitet 

og optimering af ressourcer.

Microsoft 365 har 
det hele og lidt til. 



Vejen mod 
produktivitet

Microsoft 365 er løsningen til dig, der har brug for alle de populære 

Microsoft produkter og en professionel mailløsning.

Microsoft 365 dækker over:

• Mail og kalender (Exchange Online)

• Populære Microsoft apps, tjenester og værktøjer

• Tilkøb, såsom Microsoft 365 Backup.
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Alle de nødvendige
apps og funktioner

Med Microsoft 365 lægger du fundamentet for produktivitet. Du får adgang til en lang 

række af de mest populære Microsoft apps, såsom:

• Word

• Excel

• PowerPoint

• Microsoft Teams

• Outlook

• OneDrive

.. og mere til!

Derudover er Microsoft 365 meget tilpasningsvenligt. Du har muligheden for at 

skræddersy løsningen til netop dine behov.



Stå stærkere med et 
samlet miljø

Ved at samle al kommunikation i det samme miljø, både mail, kalender 

og apps, lægger du fundamentet for effektivisering og produktivitet. 

Med OneDrive kan du bl.a. nemt dele dine dokumenter og filer med dine 

kolleger i realtid, og rette i samme dokument, og med Teams får du en 

digital fleksibilitet, som i stigende grad bliver hverdag for mange.

Ekstra sikkerhed med 
Microsoft 365 Backup

For at give dig selv et ekstra lag af sikkerhed, kan vi anbefale dig at kaste et 

blik på Microsoft 365 Backup. Så er du sikker på, at dine filer og mails ikke 

går tabt, skulle uheldet være ude.

Har du mere brug for en mailløsning fremfor de apps, der følger med 

Microsoft 365, så tag et kig på den professionelle mailløsning Hosted 

Exchange.
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Kontakt os, og skriv lidt om, hvad du ønsker af din nye løsning. 

Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

info@lbit.dk

Lyder Microsoft 365 
som noget for dig?



LBit.dk ApS
Dannevirkevej 6

7000 Fredericia

Tlf. 9215 4434

info@lbit.dk


