
Μύθοι σχετικά με τη μετάβαση στο Cloud
Όσα χρειάζεται πραγματικά να γνωρίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σχετικά με τη 
μετάβαση στο Microsoft Office 365



Οι περισσότερες εταιρείες έχουν αποφασίσει ότι χρειάζονται την 
επιχειρηματική ευελιξία και θέλουν τη μείωση του κόστους που συνοδεύουν 
τη μετάβαση στο cloud. Αλλά, με τον τεράστιο όγκο των αντικρουόμενων 
πληροφοριών που κατακλύζουν το Διαδίκτυο, δεν είναι πολλοί αυτοί που 
κατανοούν πραγματικά τι σημαίνει ή τι συνεπάγεται αυτή. 

Οι εταιρείες που εξετάζουν το Microsoft Office 365 ως το πρώτο τους βήμα στη μετάβαση των 
εφαρμογών σε λύσεις που φιλοξενούνται σε διακομιστή αντιμετωπίζουν παρόμοιες ασυνέπειες, που 
τις δυσκολεύουν να ξεχωρίσουν την πραγματικότητα από τους μύθους. Για παράδειγμα, ορισμένες 
επιχειρήσεις πιστεύουν λανθασμένα ότι το Office 365 είναι απλά μια έκδοση του Office με δυνατότητα 
πρόσβασης από browser.

Αυτή είναι μία μόνο από τις παρανοήσεις σχετικά με το Office 365 που θέλουμε να διορθώσουμε, 
γι' αυτό, για να σας βοηθήσουμε, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό κατάρριψης μύθων. 

Όταν εξετάζετε το ενδεχόμενο να ενισχύσετε την επιχείρησή σας με το Office 365, πρέπει να γνωρίζετε 
τα πραγματικά δεδομένα. Η επιχειρηματική σας δραστηριότητα βασίζεται σε αυτό. Είστε έτοιμοι να 
μάθετε ποιοι από τους εννέα κορυφαίους μύθους σχετικά με το Office 365 business cloud που πιστεύατε 
πως είναι αλήθεια, τελικά δεν είναι; Συνεχίστε να διαβάζετε. 
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Μύθοι σχετικά με τη μετάβαση στο Cloud 

Το Office 365 είναι απλώς τα εργαλεία του Office στο cloud και μπορώ να το χρησιμοποιήσω μόνο online. 

Εάν τα δεδομένα της εταιρείας μας μετακινηθούν στο cloud, η επιχείρησή μας δεν θα έχει 
πλέον τον έλεγχο της τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε. 

Η διατήρηση των δεδομένων στις εγκαταστάσεις μας είναι πιο ασφαλής από ό,τι στο cloud. 

Πρέπει να μετακινήσουμε τα πάντα στο cloud. Αυτό το σενάριο τα περιλαμβάνει όλα ή τίποτα. 

Η μετάβαση στο cloud είναι υπερβολικά μεγάλο βήμα για να το διαχειριστεί η επιχείρησή μου. 

Εταιρικοί κατάσκοποι, ληστές του κυβερνοχώρου και κρατικοί φορείς θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
μου εάν ανεβούν στο cloud. 

Το Skype και το Skype για Eπιχειρήσεις είναι ένα και το αυτό. 

Το email δεν είναι πιο απλό στο cloud.

Οι συνεχείς ενημερώσεις του Office 365 θα καταστρέψουν τις βασικές επιχειρησιακές εφαρμογές 
που χρησιμοποιώ.



1ος ΜΥΘΟΣ 
Το Office 365 είναι απλώς τα εργαλεία 
του Office στο cloud και μπορώ να το 
χρησιμοποιήσω μόνο online. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το Office 365 είναι μία “σουίτα” υπηρεσιών παραγωγικότητας που βασίζεται 
στο cloud και μπορεί να περιλαμβάνει τα παρακάτω:

•  Office 365 ProPlus ή Office 365 Business - 
το Office desktop client που ήδη 
γνωρίζετε και χρησιμοποιείτε και 
περιλαμβάνει τα Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint, Outlook και OneNote, με το 
πρόσθετο πλεονέκτημα ότι καλύπτεται 
από άδεια χρήσης, αναπτύσσεται και 
ενημερώνεται ως υπηρεσία. Αυτές οι 
εφαρμογές εγκαθίστανται στη συσκευή 
σας, συνεπώς είναι διαθέσιμες ακόμα και 
όταν είστε εκτός σύνδεσης. Επιπλέον, 
έχετε την επιλογή να αποθηκεύετε 
δεδομένα στο cloud. 

• Exchange Online, για email και 
δημιουργία/τήρηση ημερολογίων. 

• SharePoint Online και OneDrive 
για Επιχειρήσεις, για συνεργασία, 
websites, τήρηση ροής εργασιών 
και συγχρονισμό και κοινή χρήση 
επιχειρησιακών αρχείων. 

• Skype για Επιχειρήσεις, για 
φωνητικές κλήσεις, αποστολή 
άμεσων μηνυμάτων, συσκέψεις 
και παρουσία. 

• Yammer για συνεργασία μέσω 
των κοινωνικών δικτύων.



2ος ΜΥΘΟΣ 
Εάν τα δεδομένα της εταιρείας μας 
μετακινηθούν στο cloud, η επιχείρησή 
μας δεν θα έχει πλέον τον έλεγχο της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούμε. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Όταν κάνετε τη μετάβαση στο cloud, 
η αναστάτωση και ο χαμένος χρόνος 
για τη συντήρηση του υλικού και 
την αναβάθμιση του λογισμικού 
μειώνονται σημαντικά. Τώρα, εσείς και 
η ομάδα σας μπορείτε να εστιάζετε 
στις επιχειρησιακές δραστηριότητες 
και όχι στις υπηρεσίες επισκευής. 
Έχετε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή 
σας να βελτιώσετε τις επιχειρησιακές 
λειτουργίες και να υποστηρίξετε νέες, 
ευέλικτες πρωτοβουλίες. 

Αντί να δαπανάτε ολοένα και 
μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού 
σας σε servers για αποθήκευση των 
email και διαχείριση μεγάλου όγκου 
εργασιών, μπορείτε να υιοθετήσετε 
έναν στρατηγικό τρόπο σκέψης και 
να υποστηρίζετε τους διευθυντές της 
επιχείρησής σας με πολύ πιο ευέλικτο 
τρόπο, ανταποκρινόμενοι ταχύτερα 
στις ανάγκες τους. 



3ος ΜΥΘΟΣ 
Η διατήρηση των δεδομένων 
στις εγκαταστάσεις μας είναι 
πιο ασφαλής από ό,τι στο cloud. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
"Γίνεται ολοένα σαφέστερο ότι τα συστήματα 
που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις σας δεν 
είναι απαραιτήτως ασφαλέστερα από ό,τι 
θα ήταν στο cloud", λέει ο Mark Anderson, 
ιδρυτής του INVNT/IP Global Consortium, 
μιας ομάδας ειδικών σε θέματα κρατικών 
φορέων και ασφάλειας για την αντιμετώπιση 
του ολοένα επιδεινούμενου προβλήματος 
των κλοπών στον κυβερνοχώρο. "Πολλές 
εταιρείες πέφτουν συχνά θύματα χάκερ και 
δεν το γνωρίζουν", λέει ο Anderson, ένας 
οραματιστής του χώρου της τεχνολογίας 
και ιδρυτής της Strategic News Service. 

Το θέμα της ασφάλειας έχει εξελιχθεί σε 
αντικείμενο πλήρους απασχόλησης που 
χρειάζεται ομάδα ειδικών και οι λίγοι ειδικοί 
του κλάδου ζητούν παχυλούς μισθούς. 
Η Microsoft προσλαμβάνει τους καλύτερους 
και τους ικανότερους όταν πρόκειται να 
αποτρέψει παραβιάσεις στην ασφάλεια. 

Προκειμένου να διατηρήσουμε την 
ασφάλεια του Office 365 στην κορυφή των 
προτύπων του κλάδου, η ειδική ομάδα 
μας για θέματα ασφαλείας χρησιμοποιεί 
διαδικασίες όπως το Security Development 
Lifecycle & traffic throttling, καθώς και την 
αποτροπή, την ανίχνευση και τον μετριασμό 
των παραβιάσεων που πολλές εταιρείες 

δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να 
εξασφαλίσουν. Επίσης, το Microsoft Office 365 
έχει 99,9% εγγύηση uptime με οικονομική 
κάλυψη.

Επιπλέον, στο προσωπικό μας ανήκουν οι 
κορυφαίοι ειδικοί στη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς του κλάδου. Γνωρίζουμε και 
παραμένουμε ενημερωμένοι σχετικά με τους 
πιο πρόσφατους κανονισμούς και κανόνες: 
HIPAA και Sarbanes-Oxley, Ομοσπονδιακός 
Νόμος περί Διαχείρισης Πληροφοριών (Federal 
Information Security Management Act – FISMA), 
ISO 27001, Πρότυπες ρήτρες Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), πλαίσιο Ασφαλούς Λιμένα Η.Π.Α.–
ΕΕ (U.S.–EU Safe Harbor framework), Νόμος περί 
Οικογενειακών Δικαιωμάτων Εκπαίδευσης και 
Προστασίας Απορρήτου (Family Educational 
Rights and Privacy Act – FERPA) και Καναδικός 
Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών 
Στοιχείων και Ηλεκτρονικών Εγγράφων 
(Personal Information Protection and Electronic 
Documents Act – PIPEDA), για να παραθέσουμε 
μόνο μερικά. 

Για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με την ασφάλεια και 
τη συμμόρφωση του Office 365, 
επισκεφθείτε το Κέντρο αξιοπιστίας 
του Office 365.

http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
http://www.microsoft.com/security/sdl/default.aspx
https://www.microsoft.com/el-gr/trustcenter/cloudservices/office365
https://www.microsoft.com/el-gr/trustcenter/cloudservices/office365


4ος ΜΥΘΟΣ 
Πρέπει να μετακινήσουμε τα πάντα 
στο cloud. Αυτό το σενάριο τα 
περιλαμβάνει όλα ή τίποτα. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ενώ οι αρχικοί υποστηρικτές του 
cloud το θεοποίησαν κυριολεκτικά, 
κανείς δεν συνιστούσε πραγματικά 
να μεταφέρετε άμεσα ολόκληρη 
την επιχείρησή σας στο cloud. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις 
η ενσωμάτωση αρχίζει με μια 
υβριδική προσέγγιση, μετακινώντας 
μία μεμονωμένη εφαρμογή, για 
παράδειγμα το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο και συνεχίζοντας 
προοδευτικά. 

Το υβριδικό cloud δημιουργεί μια 
σταθερή πλατφόρμα που καλύπτει 
τα κέντρα δεδομένων και το cloud, 
απλοποιώντας τις υπηρεσίες 
πληροφορικής και δίνοντας τη 
δυνατότητα στους χρήστες να 
χρησιμοποιούν εφαρμογές και 
δεδομένα σε σχεδόν οποιαδήποτε 
συσκευή, οπουδήποτε. Σας δίνει 
τον έλεγχο για να αποδίδετε την 
υπολογιστική ισχύ και τις δυνατότητες 

που απαιτεί η επιχειρησιακή 
δραστηριότητα και να αυξάνετε 
ή να περιορίζετε την κλίμακα, όπως 
χρειάζεται, χωρίς απώλειες στις 
επενδύσεις τεχνολογίας που έχετε 
κάνει στις εγκαταστάσεις σας. 

Πολλές εταιρείες μετακινούν τον 
φόρτο των εργασιών τους στο cloud, 
για αύξηση της παραγωγικότητας. 
Η διαδρομή που ακολουθεί η 
καθεμία είναι διαφορετική και ο 
χρόνος που χρειάζεται για αυτή 
τη μετεγκατάσταση διαφέρει. Εμείς 
μπορούμε να σας βοηθήσουμε να 
μετακινήσετε κάποιους όγκους 
εργασιών, για παράδειγμα αρχικά 
τον συγχρονισμό και την κοινή χρήση 
αρχείων (OneDrive για Επιχειρήσεις) 
ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(Exchange) και, στη συνέχεια, να 
σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε το 
κατάλληλο μακροπρόθεσμο πλάνο για 
δυσκολότερες ή ογκωδέστερες εργασίες.



5ος ΜΥΘΟΣ 
Η μετάβαση στο cloud είναι 
υπερβολικά μεγάλο βήμα για να 
το διαχειριστεί η επιχείρησή μου. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Όταν αρχίσετε να εξετάζετε το 
ενδεχόμενο της μετακίνησης petabyte 
δεδομένων στο cloud, είναι εύκολο να 
καταλάβετε γιατί ορισμένοι πιστεύουν 
ότι το να "πάμε στο cloud" αποτελεί 
μεγάλη πρόκληση. Κι εμείς δεν θα 
ισχυριστούμε ότι είναι πανεύκολο. 
Αλλά μπορείτε να αντιδράσετε 
γρήγορα για να εφαρμόσετε 
ευέλικτες λύσεις και υπολογισμένη 
μετεγκατάσταση δεδομένων. 

Θα σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια 
της διαδρομής, προσφέροντας 
πληροφορίες και συμβουλές για 
τη ρύθμιση παραμέτρων του 
τείχους προστασίας, απαιτήσεις 
διακομιστή αντίστροφης 
μεσολάβησης, επιλογές ταυτότητας, 
δυνατότητες μετεγκατάστασης 
και μια προσέγγιση σε φάσεις, για 
υβριδικές εγκαταστάσεις. Έχουμε 
δημιουργήσει διάφορες διαδρομές που 
μπορείτε να ακολουθήσετε και, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία και τις 
διαδικασίες που ήδη διαθέτετε.

Παρέχουμε μια σειρά από διαδικτυακά 
εργαλεία για να σας βοηθήσουμε. 
Καλό θα είναι να ξεκινήσετε από τον 
οδηγό-βίντεο που παρέχουμε, για να 
βοηθηθείτε στα πρώτα σας βήματα 
με το Office 365. 

Έχουμε επίσης πληροφορίες σχετικά 
με το πώς να κάνετε το στήσιμο του 
Office 365, όπου μπορείτε να μάθετε 
περισσότερα σχετικά με την κάθε 
εφαρμογή και να βρείτε συμβουλές 
σχετικά με το πώς θα εμπνεύσετε 
τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν το 
Office 365, στο Κέντρο υιοθέτησης και 
στο Microsoft FastTrack.

https://support.office.com/el-gr/article/Erste-Schritte-mit-Office-365-Business-d6466f0d-5d13-464a-adcb-00906ae87029?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/Erste-Schritte-mit-Office-365-Business-d6466f0d-5d13-464a-adcb-00906ae87029?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/Office-365-Business-%e2%80%93-Administratorhilfe-17d3ff3f-3601-466e-b5a1-482b31cfb791?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR
https://support.office.com/el-gr/article/Office-365-Business-%e2%80%93-Administratorhilfe-17d3ff3f-3601-466e-b5a1-482b31cfb791?ui=el-GR&rs=el-GR&ad=GR


6ος ΜΥΘΟΣ 
Εταιρικοί κατάσκοποι, ληστές του 
κυβερνοχώρου και κρατικοί φορείς 
θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
μου εάν ανεβούν στο cloud. 

ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Αυτό φοβούνται περισσότερο πολλές 
επιχειρήσεις σχετικά με το cloud. Αλλά 
αυτός ο φόβος είναι αβάσιμος. Η δική σας 
ομάδα πληροφορικής διαχειρίζεται την 
πρόσβαση, ορίζει τα δικαιώματα και τους 
περιορισμούς και παρέχει πρόσβαση και 
επιλογές από smartphone. Αποκλειστικός 
κάτοχος παραμένει η δική σας εταιρεία: 
Εσείς διατηρείτε τα δικαιώματα, τους τίτλους 
και τα συμφέροντα επί των δεδομένων που 
είναι αποθηκευμένα στο Office 365. 

Όταν πρόκειται για την προστασία των 
δεδομένων σας, εφαρμόζουμε ορισμένες 
βασικές αρχές: 
• Δεν ανασύρουμε πληροφορίες από τα 

δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς 
ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς εκτός 
από την παροχή των υπηρεσιών για τις οποίες 
έχετε πληρώσει. 

• Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιλέξετε 
να αποχωρήσετε από την υπηρεσία, 
μπορείτε να πάρετε τα δεδομένα μαζί σας. 

• Λειτουργίες ελέγχου προστασίας απορρήτου 
σάς δίνουν τη δυνατότητα να επιλέγετε ποια 
άτομα από την εταιρεία σας έχουν πρόσβαση 
και σε τι ακριβώς έχουν πρόσβαση. 

• Εκτεταμένοι έλεγχοι και επιτήρηση αποτρέπουν 
τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των 
διαχειριστών στα δεδομένα σας. 

Αυστηροί έλεγχοι και στοιχεία σχεδιασμού 
αποτρέπουν την ανάμειξη των δικών 

σας δεδομένων με τα δεδομένα άλλων 
εταιρειών. Το προσωπικό του κέντρου 
δεδομένων μας δεν έχει πρόσβαση στα 
δεδομένα σας. Επιπλέον, προσφέρουμε 
99,9% uptime, μέσω μιας σύμβασης 
επιπέδου παροχής υπηρεσιών με οικονομική 
υποστήριξη. Εάν κάποιος πελάτης έχει 
την εμπειρία μηνιαίου uptime που είναι 
λιγότερος του 99,9%, αποζημιώνουμε 
τον πελάτη αυτόν με πίστωση υπηρεσίας. 

Η Microsoft είναι ο πρώτος μεγάλος πάροχος 
υπηρεσιών στο cloud ο οποίος υιοθέτησε 
το πρώτο στον κόσμο διεθνές πρότυπο 
προστασίας προσωπικών δεδομένων 
στο cloud. Το πρότυπο καθιερώνει μια 
ενιαία, διεθνή προσέγγιση της προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων που είναι 
αποθηκευμένα στο cloud. Ενισχύει ότι:
• Εσείς έχετε τον έλεγχο των δεδομένων σας. 
• Εσείς γνωρίζετε τι συμβαίνει με τα 

δεδομένα σας. 
• Εμείς παρέχουμε ισχυρή προστασία της 

ασφάλειας των δεδομένων σας. 
• Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για διαφημιστικούς 
σκοπούς. 

• Η Microsoft ενθαρρύνει την πραγματοποίηση 
κρατικών ερευνών απευθείας σε εσάς, 
εκτός εάν απαγορεύεται από τον νόμο και 
θα προσβάλλει δικαστικά τις προσπάθειες 
απαγόρευσης της κοινοποίησης. 

http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2015/02/16/microsoft-adopts-first-international-cloud-privacy-standard/
http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2015/02/16/microsoft-adopts-first-international-cloud-privacy-standard/
http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2015/02/16/microsoft-adopts-first-international-cloud-privacy-standard/


7ος ΜΥΘΟΣ 
Το Skype και το Skype για 
Eπιχειρήσεις είναι ένα και το αυτό. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το Skype που χρησιμοποιείτε στο σπίτι 
είναι ιδανικό για μικρό αριθμό χρηστών και 
χρησιμοποιείται δωρεάν, εκτός αν θέλετε να 
αγοράσετε μονάδες για να κάνετε κλήσεις 
προς σταθερά και κινητά τηλέφωνα. 

Το Skype για Επιχειρήσεις σάς δίνει τη 
δυνατότητα να προσθέσετε έως 250 άτομα 
σε ηλεκτρονικές συσκέψεις, σας προσφέρει 
ασφάλεια εταιρικού επιπέδου, σας δίνει 
τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε τους 
λογαριασμούς των εργαζομένων και είναι 
ενσωματωμένο στις εφαρμογές του Office. 

Το Skype για Επιχειρήσεις ενσωματώνεται στο 
Office 365 και ενισχύει την παραγωγικότητα 
δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες 
να συνδέονται με τους δικούς τους όρους. 
Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν και να 
δέχονται κλήσεις, να κάνουν παρουσιάσεις 
και να συμμετέχουν σε συσκέψεις από μία 
εφαρμογή—από οπουδήποτε—αρκεί να έχουν 
σύνδεση στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα, οι 
υπάλληλοι μπορούν:
• Να βλέπουν αμέσως πότε κάποιος είναι 

απασχολημένος ή διαθέσιμος. 
• Να ξεκινούν μια συνεδρία ανταλλαγής 

άμεσων μηνυμάτων, κάνοντας διπλό  
κλικ σε ένα όνομα επαφής. 

• Να κάνουν κοινή χρήση μιας επιφάνειας 
εργασίας κατά τη διάρκεια μιας 
συνάντησης. 

• Να προσκαλούν εξωτερικούς συνεργάτες 
να συμμετέχουν σε μια συνάντηση, μέσω 
μιας διάσκεψης στο διαδίκτυο με πλήρεις 
δυνατότητες. 

• Να ενσωματώνουν βίντεο μέσω 
διαδικτυακής κάμερας για κλήσεις 
ή διασκέψεις. 

Με το Skype για Επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται 
να έχετε διαχειριστή αποκλειστικά για τη 
λειτουργία των διακομιστών ή να επενδύσετε 
σε πρόσθετη υποδομή. Εμείς αναλαμβάνουμε 
τα πάντα για λογαριασμό σας. Ως μέρος 
του Office 365, το Skype για Επιχειρήσεις 
προσφέρει στους χρήστες νέες δυνατότητες, 
αναβαθμίσεις και ενημερώσεις, αμέσως μόλις 
κυκλοφορήσουν. Το Skype για Επιχειρήσεις 
και η έκδοση του Skype για καταναλωτές 
μπορούν επίσης να συνδυαστούν, 
προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία 
μεταξύ πλατφορμών. Η υπηρεσία Skype για 
Επιχειρήσεις υποστηρίζεται όλο το 24ωρο. 
Βεβαίως, η διαχείριση των ρυθμίσεων, της 
πρόσβασης και της ασφάλειας πρέπει να 
γίνει από τη δική σας ομάδα πληροφορικής, 
αλλά τα υπόλοιπα μπορούμε να τα 
χειριστούμε εμείς.



8ος ΜΥΘΟΣ 
Το email δεν είναι πιο απλό στο cloud.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Με τη μετακίνηση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου της επιχείρησής 
σας στο cloud, μπορείτε να μείνετε 
ήσυχοι, γνωρίζοντας ότι οι ειδικοί που 
δημιούργησαν το λογισμικό έχουν 
αναλάβει την περίπλοκη συντήρηση, 
ενώ η δική σας ομάδα εξακολουθεί 
να ελέγχει τις δυνατότητες της 
εταιρείας σας, καθώς και τον τρόπο 
με τον οποίο οι υπάλληλοί σας 
χρησιμοποιούν αυτές τις δυνατότητες. 
Μπορείτε να δαπανάτε περισσότερο 
χρόνο στις βασικές εργασίες που 
έχουν αξία για την ανάπτυξη μιας 
επιχείρησης και όχι στην επίπονη 
συντήρηση του εξοπλισμού. 

Οι ενημερώσεις και οι διορθώσεις 
του λογισμικού γίνονται αυτόματα 
μόλις κυκλοφορήσουν και το 
Exchange Online έχει πάντα πρώτη 
προτεραιότητα για τις ενημερώσεις. 
Αν και η διαχείριση και οι ενημερώσεις 
είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, 
εξακολουθείτε να έχετε εσείς τον 
έλεγχο όταν χρειάζεται, με το Κέντρο 
διαχείρισης του Exchange. 

Με το Office 365, έχετε στη διάθεσή 
σας πολλές επιλογές, οπότε εμείς 
δημιουργήσαμε έναν πίνακα 
σύγκρισης προγραμμάτων όπου 
μπορείτε να διερευνήσετε ποια 
επιλογή, συμπεριλαμβανομένων 
των επιλογών του Exchange Online, 
μπορεί να είναι η καλύτερη για την 
εταιρεία σας. 

https://products.office.com/el-gr/business/compare-office-365-for-business-plans
https://products.office.com/el-gr/business/compare-office-365-for-business-plans


9ος ΜΥΘΟΣ 
Οι συνεχείς ενημερώσεις του 
Office 365 θα καταστρέψουν 
τις βασικές επιχειρησιακές 
εφαρμογές που χρησιμοποιώ. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Γνωρίζουμε ότι πολλά βασίζονται στη δυνατότητα των υπαλλήλων σας να 
χρησιμοποιούν τις κυριότερες για την επιχείρησή σας εφαρμογές και add-ins 
με το Office. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τη συμβατότητα των εργαλείων 
που χρησιμοποιείτε καθημερινά με το Office 365. Αυτό το κάνουμε ως εξής: 

•  Προσφέρουμε το ίδιο διεθνές πρότυπο 
desktop εφαρμογών με τα εργαλεία 
που γνωρίζετε και αγαπάτε, μεταξύ 
των οποίων το Word, το PowerPoint 
και το Excel. 

•  Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφα-
λίσουμε ότι, αν και ενημερώνουμε το 
Office τακτικά στο cloud, οι ενημερώσεις 
μας δεν επηρεάζουν περιοχές που θα 
επηρέαζαν άλλες εφαρμογές λογισμικού. 
Για παράδειγμα, στη διάρκεια των 
τελευταίων 24 μηνών, η μηνιαία 
κυκλοφορία νέων εκδόσεων του 
Office 365 δεν επέφερε αλλαγές στο 
μοντέλο αντικειμένου ή το API. Εάν 
οι σημαντικές επιχειρηματικές λύσεις 
που χρησιμοποιείτε λειτουργούν με 
το Office 2010 ή το Office 2013 σήμερα, 
κατά πάσα πιθανότητα θα λειτουργούν 
και με το Office 365. 

• Συνεργαζόμαστε στενά με τους κορυ-
φαίους προμηθευτές λογισμικού και 
τους παρέχουμε εργαλεία και πρώιμη 
πρόσβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί 
ότι οι λύσεις που χρησιμοποιούν με το 
Office εξακολουθούν να λειτουργούν και 
με το Office 365. 

• Σας βοηθούμε να αποφεύγετε προβλήματα 
συμβατότητας, παρέχοντας καθοδήγηση 
και βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση 
και την ανάπτυξη των ενημερώσεων. 

• Δίνουμε τη δυνατότητα παράλληλης 
εγκατάστασης του Office 365 ProPlus 
και των παλαιότερων εκδόσεων του 
Office, ώστε να έχετε τον απαραίτητο 
χρόνο να αποκαταστήσετε οποιαδήποτε 
προβλήματα. 



Συμπέρασμα 
Όταν είστε απασχολημένοι με τη διαχείριση αποσυνδεδεμένων συστημάτων, εφαρμογών και δεδομένων με 
αργά συστήματα χωρίς ευελιξία και με το να ακούτε παράπονα από υπαλλήλους που ζητούν πρόσβαση στο 
εταιρικό δίκτυο και στα νέα εργαλεία, είναι δύσκολο να διαθέσετε ακόμα και λίγο λεπτά για να ενημερωθείτε 
για τα νέα προϊόντα και να αξιολογήσετε όλες τις πληροφορίες που ακούτε. Τώρα όμως καταλαβαίνετε 
καλύτερα το επίπεδο παραγωγικότητας και συνεργασίας που παρέχει το Office 365. 

Μη διστάσετε να μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες με τους συνεργάτες σας που θέλουν να ξεχωρίσουν το 
μύθο από την πραγματικότητα σχετικά με το Office 365. Είναι καλό να έχετε την ίδια ενημέρωση και να μην 
χρειάζεται να φιλονικείτε σχετικά με αυτούς τους μύθους. 

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά 
με το Office 365; 

Προγραμματίστε μια 
συνάντηση με έναν ειδικό 

του Office 365 

Εξερευνήστε τα 
πλεονεκτήματα του 
Office 365 για την 

επιχείρησή σας 

Επιλέξτε το κατάλληλο 
πρόγραμμα O365 για 

τη δική σας επιχείρηση 
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