Microsoft Teams porovnání plánů
Microsoft Teams, nástroj pro týmovou spolupráci, je k dispozici v několika variantách. Lze získat verzi zcela zdarma
nebo jako součást předplatného Office 365 nebo Microsoft 365.
Microsoft Office 365 Office 365
Office 365 Office 365
Teams
Business
Business
E1
E3
zdarma
Essentials Premium
Doporučená koncová cena bez DPH za uživatele
Maximální počet uživatelů

Zdarma
300

4,20 EUR
300

10,50 EUR
300

6,70 EUR
2 500

19,70 EUR
2 500

Neomezený počet zpráv a vyhledávání
Možnost pozvat hosta do týmu
Online verze aplikací Word, Excel, PowerPoint, OneNote
Online v aplikaci Teams
Hostovaný Exchange e-mail s možností použít vlastní
doménu

Navíc web
verze
Outlooku

Navíc
desktopové
verze
Navíc web a
desktop
verze
Outlooku

Navíc web
verze
Outlooku

Navíc
desktopové
verze
Navíc web a
desktop
verze
Outlooku

OneDrive, SharePoint, Planner, Yammer a další služby
Office 365
Možnost připojit další aplikace a služby (Microsoft a třetích
stran)
Dostupné úložiště uživatel
2 GB/uživatel 1 TB/uživatel 1 TB/uživatel 1 TB/uživatel 1 TB/uživatel
1:1 a skupinové audio a video konferenční hovory
Schůzky přímo v týmovém kanále
Možnost sdílení obrazovky
Plánování schůzek přímo v aplikaci Teams
Možnost nahrát záznam z audio a video konferenčních
hovorů
Dostupnost ve 44 jazycích
Data uložená podle sídla organizace
Šifrování dat na úložištích a při přenosu
Možnost vynucení multi-faktorové autentifikace pro
všechny uživatele
Jedno uživatelské jméno a heslo pro všechny aplikace a
služby (single-sign on)
Pokročilé nástroj pro reportování a auditování
Admin nástroje pro správu uživatelů a aplikací
Možnost sledovat reálné využití služeb Office 365, včetně
Teams
99,9% dostupnost služby formou finančního SLA
Možnost konfigurovat nastavení a politiky služeb Office
365, včetně Teams
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