Microsoft O365 -viestintäpalvelut yrityksille
Hyvä yritysasiakkaamme
Uusikaupunki.fi- verkkotunnus palautuu 1.7.2017 alkaen yksinomaan Uudenkaupungin
kaupungin omaan käyttöön. Muutoksen myötä uusikaupunki.fi -päätteiset sähköpostitilit sekä
tunnuksen alla toimivat kotisivut sulkeutuvat muilta kuin kaupungin organisaatiolta.
Vakka-Suomen Puhelin Oy tarjoaa alueen yrityksille korvaavaksi ratkaisuksi laadukkaita
Microsoft O365 -viestintäpalveluja edullisin käyttöönottokuluin.

Lisäetu Vakka-Suomen Puhelimen yritysasiakkaille
Tässä tarjouksessa mainittu kampanjahintainen käyttöönottomaksu sisältää O365-palvelun
aktivoinnin lisäksi sähköpostien siirron uusikaupunki.fi -sähköpostilaatikosta uuteen
sähköpostipalveluun! Lisäetu koskee vain yrityskäytössä olevia sähköpostilaatikoita ja on
voimassa ainoastaan, mikäli yritys siirtyy nykyisestä uusikaupunki.fi -tunnuksella toimivasta
palvelusta tämän tarjouksen mukaisiin palveluihin.

Vakka-Suomen Puhelimen tarjoamat O365 -sähköposti- ja
viestintäratkaisut kampanjahintaan:
Palvelupaketti Ominaisuudet Sähköpostilaatikon Sähköpostilaati- Kuukausikoko
kon käyttötavat maksu/
tili

Käyttöönottomaksu/tili

Exchange
Online Kiosk

vain sähköposti

2 GB

Mobiilikäyttö,
POP, selain

2€
(3,8 €)*

10 € (norm. 49 €)

Business
Essentials

sähköposti,
Skype for
Business,
OneDrive for
Business (1 TB
tilaa) jne.

50 GB

Mobiilikäyttö,
POP, IMAP,
Exchange-yhteys,
selain

5,1 €
(6,9 €)*

10 € (norm. 49 €)

Business
Premium

Business
Essentials
-sisältö + uusin
Officeohjelmisto

50 GB

Mobiilikäyttö,
POP, IMAP,
Exchange-yhteys,
selain

12,7 €
(14,7 €)*

45 € (norm. 75 €)

*Suluissa näkyvä hinta sisältää myös puhelintuen.
Hyvä tietää
•
•
•
•
•

Exchange Online Kiosk sopii työasemalla käytettäväksi lähinnä nettiselaimella. Palvelupaketti
soveltuu hyvin peruskäyttöön.
Mikäli sähköpostia halutaan käyttää postiohjelmalla, kannattaa paketiksi valita Business Essentials
tai Business Premium. Huom! Business Essentials -paketin kaikkia ominaisuuksia ei saa käyttöön,
mikäli työasemaan ei ole asennettu Office-ohjelmistoa (2007 tai uudempi).
Business Premium -paketti sisältää myös työasemaan asennettavat Office-ohjelmat (käytössä aina
uusin versio).
Mobiililaitteista tuettuina ovat kaikki uudehkot älypuhelimet (Apple iOS, Android ja Windows
Phone). Työaseman käyttöjärjestelmistä Windows 7 ja sitä uudemmat versiot soveltuvat
palvelupaketin käyttöön erinomaisesti.
Business Premium on asennettavissa maksimissaan 5 laitteeseen/käyttäjä.

Nimipalvelut (domain)
Kotisivupalvelut (tila 1 Gt)
Tietokanta MySQL

5 €/kk

Kytkentämaksu 10 € (norm. 25 €)

10 €/kk

Kytkentämaksu 10 € (norm. 50 €)

9 €/kk

Kytkentämaksu 10 € (norm. 25 €)

Mainitut hinnat alv 0 %

Kerromme mielellämme lisää O365 -palveluista:
VSP Yritysmyynti / Juha Salo, puh. (02) 8454 701, juha.salo@vsp.fi
VSP Asiakastuki, puh. (02) 8454 709, asiakastuki@vsp.fi

