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Uusia Office 365 -ominaisuuksia: Yammer kaikille Office 365 Enterprise -käyttäjille ja
reaaliaikainen yhteismuokkaus Office Web Appseihin
Yhteisöllinen työväline Yammer tuodaan kaikille Office 365 -yrityskäyttäjille. Microsoft Web Apps -sovellukset päivittyvät reaaliaikaisella
yhteismuokkauksella. Liiketoimintatiedon hallintatyökalu Power BI tulee osaksi Office 365:tä.

Jo yli miljardi ihmistä, eli joka seitsemäs maailman asukas, luottaa Microsoft Office -ohjelmistoihin saadakseen asioitaan tehdyksi. Maailma kuitenkin
muuttuu ja Office sen mukana. Office 365 tarjoaa pilvipalveluna tutut Office-työkalut uudistettuina ja vastaten nykyaikaisiin työtapoihin: joustavasti,
nopeasti, tien päällä ja useille eri laitteille (PC, Mac, tabletti ja puhelin).

Office 365:n kysyntä on ollut suurta. Kuluttajille suunnatulla Office 365 Home Premium -palvelupaketilla on maailmanlaajuisesti jo yli kaksi miljoonaa
tilaajaa ja se on siten Microsoftin nopeimmin kasvava myynnissä oleva tuote kautta aikain. Yhdysvalloissa 60 prosenttia maan 500 suurimmasta
yrityksestä (Fortune 500) on hankkinut Office 365:n viimeisen vuoden aikana.

Lanseerauksen jälkeen Microsoft on tuonut Office 365:een jo yli sata uutta ominaisuutta niin kuluttajille kuin yrityksille. Tänään julkaistiin jälleen uusia
ominaisuuksia, muun muassa:

Yammer: Jatkossa kaikkien Office 365 Enterprise -versioiden uudet tilaukset sisältävät Yammer Enterprise -ominaisuuden. Kaikki nykyiset Office
365 -asiakkaat saavat myös kyseisen Yammer-käyttöoikeuden. Yammer on helppo tapa ottaa käyttöön yhteisölliset työvälineet kaikille työntekijöille
missä tahansa organisaatiossa.
Microsoft Office Web Apps: Office Web Apps päivittyy odotetuilla ominaisuuksilla. Reaaliaikainen yhteismuokkaus mahdollistaa tiedostojen
työstämisen samanaikaisesti usean käyttäjän toimesta Word Web App, PowerPoint Web App sekä Excel Web App -sovelluksissa. Lisäksi
automaattinen tallennus tuodaan Word Web App -sovellukseen.

Power BI: liiketoimintatiedon hallintatyökalu tulee yleisesti saataville vuoden 2014 alkupuoliskolla osaksi Office 365:tä. Ominaisuus mahdollistaa
yksityisen ja julkisen datan yhdistämisen ja analysoinnin pilvessä, tuottaen runsasta ja oivaltavaa grafiikkaa päätöksenteon tueksi. Tutustu
esikatseluversioon: www.powerbi.com

Esimerkiksi yhdysvaltalainen rautatieyhtiö Burlington Northern Santa Fe (BNSF) on valinnut Office 365:n 45 000 työntekijälleen. Yhtiön henkilöstöstä 95 %
tekee liikkuvaa työtä ja Office 365 tuo heille nykyaikaiset, paikasta ja laitteista riippumattomat työvälineet. Office 365 auttaa siis pitämään junat ajan
hermolla, kirjaimellisesti.

Pilvipalveluna Office 365 varmistaa, että tilaajalla on aina käytössään viimeisin ja paras Office-versio ja sen toiminnot kuten sähköposti, tiedostonjako,
ryhmätyöskentely, yhteisölliset työvälineet ja paljon muuta. Microsoft tuo tänään ja jatkossakin lisäarvoa Office 365 -tilaajille uusilla toiminnoilla, jotka
auttavat ihmisiä saamaan asiat tehdyksi paikasta riippumatta – yksityisyydestä ja tietoturvasta tinkimättä.

Lue näistä ja muista uusista ominaisuuksista lisää (englanniksi) lehdistötiedotteesta sekä Office 365 technology, Office 365 for business ja Yammer -
blogeista.
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Microsoft järjestää median edustajille Yammer-havaintoesityksiä, joissa pääsee kokemaan miten nykypäivän yhteisölliset työvälineet toimivat käytännön
työssä. Ota yhteyttä Microsoft Oy:n viestintään, jos olet kiinnostunut: viestintäjohtaja Camilla Lindfors, camillal@microsoft.com, p. +358 40 838 6686.
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