Office 365
Volgt u op al uw apparaten

Nieuwe functies
Met Uitleg gaat u snel naar de functie die u het hardst
nodig hebt
Met Slim zoeken, powered by Bing, kunt u informatie op
het web zoeken zonder dat u de toepassing hoeft te
verlaten
Met de nieuwe thema's kunt u de Office-ervaring kiezen
die bij u past
Met Cocreatie in Word en PowerPoint kunnen meerdere
mensen op verschillende apparaten tegelijkertijd aan een
document werken
Met de moderne diagrammen en grafieken in Excel kunt u
het verhaal vertellen aan de hand van uw bedrijfsgegevens

Omvat de 2016-versies van Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, Access, Publisher en OneNote.
1 TB aan OneDrive-cloudopslag per gebruiker. Zestig
Skype-minuten wereldwijd per gebruiker

Office 365 Home

Office 365 Personal

Vijf gebruikers
Voor vijf pc's/Macs
en vijf tablets,
thuisgebruik

Eén gebruiker
Eén pc/Mac en één tablet, thuisgebruik

Systeemvereisten
Processor:

Geheugen:
Harde schijf:

Beeldscherm:
Grafische
weergave:

Besturingssysteem:

PC: 1 gigahertz (GHz) of snellere x86-bits of x64bits processor met SSE2 instruction set Mac:
Intel-processor
PC: 2 GB RAM Mac: 4 GB RAM
PC: 3 GB aan beschikbare schijfruimte Mac: 6
GB aan beschikbare schuifruimte. HFS+-indeling
voor de harde schijf (ook wel Mac OS Extended
of HFS Plus genoemd)
PC: beeldschermresolutie van 1280 x 800
Mac: beeldschermresolutie van 1280 x 800
PC: Grafische hardwareversnelling vereist een
DirectX 10 grafische kaart.
PC: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7 Service Pack 1, Windows 10 Server,
Windows Server 2012 R2, Windows Server
2012 of Windows Server 2008 R2
Mac: Mac OS X 10.10
Gebruik voor een optimale ervaring altijd de
meest recente versie van een
besturingssysteem.

Browser: de huidige versie van Internet Explorer, Safari,
Chrome, Firefox of Microsoft Edge of één
versie eerder.
.NET-versie: PC: .NET 3.5 vereist. Voor bepaalde functies is
mogelijk .NET 4.0 vereist of moet 4.5 CLR ook
zijn geïnstalleerd.
Overige: Microsoft-account en/of Microsoftorganisatieaccount. Voor de internetfuncties is een
internetverbinding vereist. Mogelijk worden er
kosten in rekening gebracht.
Er is een apparaat met aanraakfunctionaliteit vereist
voor het gebruik van de functies voor multiaanraking. Maar de functies en functionaliteit zijn
altijd beschikbaar via een toetsenbord, muis of
ander standaard- of toegankelijk invoerapparaat.
Aanraakfuncties zijn geoptimaliseerd voor het
gebruik met Windows 10, Windows 8.1 of Windows
8.
De productfunctionaliteit en grafische weergave kan
variëren, afhankelijk van uw systeemconfiguratie.
Voor bepaalde functies is aanvullende of
geavanceerde hardware of een serververbinding
vereist.

