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Er zijn verschillende abonnementen met elk een set 

aan programma’s en mogelijkheden. Ook daarbuiten 

is Microsoft 365 heel flexibel. 

Zit een bepaalde tool niet in jouw pakket? Dan kun 

je deze kopen via de store. Hierdoor heb je wel de 

vrijheid, maar zit je niet gelijk vast aan een duurder 

abonnement als je dat niet wilt of nodig hebt.

MICROSOFT 365
ABONNEMENTEN EN MOGELIJKHEDEN

Waarom kiezen voor Microsoft 365?

 � Duidelijkheid over de kosten

 � Schaalbaar en aanpasbaar

 � Geschikt voor iedere bedrijfsgrootte 

 � Veilig online (samen)werken

 � Werken met de vertrouwde Office 

programma’s zoals Word en Excel

 � Overal toegang tot (bedrijfs)bestanden

 � Geschikt voor iedere bedrijfsgrootte

 � Effectiever samenwerken, ook in dezelfde 

bestanden

 � Eenvoudige communicatie per mail, chat, 

(video)gesprek

 � Applicaties om jouw werk te ondersteunen

Microsoft 365 is een cloudservice met verschillende programma’s om online 

effectiever te kunnen (samen)werken, communiceren en bestanden op te 

slaan. Voor zowel kleine als (middel)grote bedrijven, onderwijsinstellingen en 

non-profitorganisatie. Er zijn verschillende mogelijkheden en abonnementen 

en we vertellen je er als Microsoft Gold Partner graag meer over. 
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Nederland Maritiem Land Rotterdam

Nathalie Nipius-ter Reegen, beleidsondersteuner

“Niet lang na onze overstap op Microsoft 365 brak de coronacrisis uit. Opeens 

zaten mijn collega’s en ik thuis. De terughoudendheid van de overstap die er in 

eerste instantie was, maakte al snel plaats voor tevredenheid. We hadden vanuit 

huis toegang tot gezamenlijke bestanden en bleven bereikbaar voor elkaar.” 
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Wil je meer weten over Microsoft 365, advies 
of direct aan aan de slag? 

Prewesh en Rick vertellen je er graag meer over! 

Plan een vrijblijvende afspraak in door te mailen naar  

ictbeheer@lucrasoft.nl of bel naar 078 68 11 505.

vanaf €4,20 vanaf €10,50 €16,90 vanaf €8,80


