
 כלול/חלקי        משופר        חדש ומשופר

Office 2003Office 2007Office 2010תכונות ותועלות

המשרד זמין בכל מקום

צפייה ועריכה של מסמכי Office בדפדפן אינטרנט

עבודה עם תכני SharePoint באופן לא מקוון

שימוש ב-Office במכשירים ניידים

לשתף פעולה טוב יותר

Office עבודה בו זמנית על מסמך

ניהול יעיל של תכתובת הדוא"ל על ידי כלי שיחה

PowerPoint שידור מהיר של מצגות ישירות מתוך

גישה לרשתות עסקיות וחברתיות 

ניהול יעיל של לוחות זמנים ופגישות

ניהול מספר חשבונות דוא"ל מבוססי Exchange במקום אחד

קבלת התרעות טרם שליחת הודעות דוא"ל שעלולות להכיל מידע רגיש

פתרון אחיד ומשולב למסרים מיידיים )IM(, חיווי זמינות ותקשורת קולית

מעקב וניהול יעיל של  אנשי קשר וארגונים המקושרים אליך

תרגום מסמכים ופריטים למספר שפות

קבלת הודעות קוליות ישירות לתיבת הדוא"ל

להפוך רעיונות למציאות

ממשק אינטואיטיבי שמספק חווית משתמש משופרת

תצוגה מקדימה מיידית של שינויים בעיצוב התכנים

PowerPoint-עריכת וידאו ישירות ב

Office עריכת תמונות ביישומי

ניתוח נתונים בהיקפים גדולים

זיהוי מגמות באמצעות המחשה גרפית של נתונים

PivotTable® הפיכת מידע לתובנות באמצעות תצוגת

תצוגת מחוונים ובינה עסקית בניהול מרכזי

יצירת מצגות עשירות ודינמיות, בשילוב פשוט וקל של איורים, הנפשות, מעברים ותבניות נושא

איתור מהיר וקל של המקטע הרצוי במסמכים ארוכים

לכידה ואיתור סוגי מידע שונים במקום אחד

Outlook-ל OneNote סינכרון מלא של משימות, פריטי לוח שנה ורשימות בין

הפיכת טקסטים וטבלאות לאלמנטים מושכים ומעוצבים

קישור מהיר למסדי נתונים ויצירת דו"חות בצורה קלה

מעקב, דיווח ושיתוף של מידע תוך שימוש במסדי נתונים מקוונים

הכנת ופרסום תכנים לדפוס, למשלוח בדוא"ל או לאינטרנט

שיפור יכולות השיווק בדוא"ל

IT-לשפר את פרודוקטיביות ה

)LOB( לבין יישומי ליבה ארגוניים Office שילוב בין

תמיכה בניהול זכויות )IRM( והגנה על מידע רגיש

Open XML ניהול תכנים בקבצים בעלי פורמט

הפקת ביצועים מיטביים מהחומרה הקיימת, תוך הכנה והתאמה להרחבה ושדרוג עתידיים של החומרה

יצירת פתרונות לשיפור הפרודוקטיביות בהתאמה אישית

פישוט האדמיניסטרציה בזכות שימוש במערכת יחידה לניהול זהויות

תמיכה בווירטואליזציה של יישומים

שמירה על רמת תאימות גבוהה במשאבים מוגבלים ומתן כלים למשתמשים לשיתוף מסמכים מבוקר וראוי

שמירה על רמת אבטחה גבוהה בפתיחת הודעות דוא"ל

שילוב נתונים ממקורות מגוונים בפורמט אחיד

SharePoint מתוך אתרי InfoPath List Forms סינכרון קל של

 הערה: חלק מהתכונות המצוינות לעיל דורשות חיבור לשרת או לשירות תומך פרודוקטיביות של מיקרוסופט, 
.Office Communications Server או Microsoft SharePoint Server, Microsoft Exchange Server כגון


