
Business EssentialBusiness PremiumBusiness

8,80 €
на месец без ДДС

10,50 €
на месец без ДДС

4,20 €
на месец без ДДС

Най-подходящ за фирми, 
нуждаещи се от приложенията на 
Office, плюс място за съхранение 
и споделяне на файлове в облака 

на PC, Mac или мобилни 
устройства. Не е включен бизнес 

имейл.

Най-подходящ за фирми, 
нуждаещи се от бизнес имейл, 
приложенията на Office и други 

бизнес услуги на PC, Mac или 
мобилни устройства.

Най-подходящ за фирми, 
нуждаещи се от бизнес имейл и 
други бизнес услуги на PC, Mac 

или мобилни устройства. 
настолните версии на 

приложенията на Office не са 
включени.

Включени приложения на 
Office

Включени приложения на 
Office

Включени приложения на 
Office

Access 
(само за PC)

Outlook     Word       Excel     Powerpoint

Access 
(само за PC)

(само уеб и мобилни версии)

Включени услуги Включени услуги Включени услуги

OneDrive Exchange  OneDrive   SharePoint    Teams Exchange   OneDrive   SharePoint    Teams

Outlook     Word       Excel     Powerpoint

Хостване на имейл с 50 ГБ пощенска кутия и адрес на домейн по 
избор за имейл -

Настолни версии на приложенията на Office на PC или Mac: 
Outlook, Word, Excel, PowerPoint, плюс Access и Publisher 
само за PC -

OneNote: достъп до допълнителни функции на OneNote -

Уеб версии на Word, Excel и PowerPoint

Плюс уеб версия на Outlook Плюс уеб версия на Outlook

Един лиценз покрива напълно инсталираните приложения на 
Office на 5 телефона, 5 таблета и 5 компютъра PC или Mac на 
потребител само 5 телефона и 5 таблета

Office 365 планове



Съхранение и споделяне на файлове с 1 ТБ място за съхранение 
в OneDrive

Фирмен интранет и екипни сайтове с SharePoint -

Онлайн събрания и видео конференции за до 250 човека -

Център за екипна работа, за да свързвате своите екипи чрез 
Microsoft Teams -

Естествени връзки с клиентите чрез Outlook Customer Manager - -

По-добро управление на бизнеса с Microsoft Bookings - -

Управление на задачи и работа в екип с Microsoft Planner -

Максимален брой потребители 300 300 300

Денонощна поддръжка по телефона и по интернет

Лицензиран за търговски цели
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