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Microsoft 365 lisenser levert av AGS IT-partner 

 
Vi anbefaler deg å benytte den nyeste Microsoft 365-pakken fra Microsoft som heter Microsoft 365 

Business Premium. 

 

Denne pakken inneholder de vanlige Office-programmene og produktivitets-verktøyene som du 

kjenner til. I tillegg får du et førsteklasses sett med smarte sikkerhetstjenester som beskytter bedriften 

din. 

 

 

Les mer om forskjellen mellom Microsoft 365 Standard og Microsoft 365 Business Premium 

 

 

⭕ TIPS! AGS IT-partner anbefaler i henhold til NORSIS, installasjon av sikkerhet med To-steg 

verifisering - (norsis.no)  og Defender for Office, for en mest mulig sikker Microsoft-løsning.  

 

To-faktor-autentisering er den enkleste veien til bedre sikkerhet og kan redusere vellykkede 

hackerangrep med opptil 99%. 

 

Begge disse sikkerhetsfunksjonene får du inkludert i Microsoft 365 Business Premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ags.no/
https://blogg.ags.no/hva-er-forskjellen-paa-microsoft-365-business-standard-og-microsoft-365-business-premium
https://norsis.no/to-steg-verifisering/
https://norsis.no/to-steg-verifisering/
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Med Microsoft 365 Business Premium får du 

 

• Den nyeste Office-pakken med Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams mm. 

• OneDrive for Business med 1 TB lagring i skyen - for deling og samhandling. 

• Sharepoint med 1TB felles lagring. 

• Microsoft Teams for møter og samhandling. 

• Microsoft Exchange E-post med 50GB lagring av epost, kalender og kontakter. 

 

Sikkerhetsverktøy som du får med i Microsoft 365 Business Premium 

 

• Defender for Office sikrer e-post mot spam, farlige lenker og vedlegg. 

• To-faktor autentisering (MFA - Multi-Factor Authentication) for sikker pålogging og 

beskyttelse mot hacking av bruker-id og passord. 

• Device Management med Intune (endepunkts-sikkerhet, enhetsadministrasjon og 

konfigurasjonsbehandling). 

• Enkel og selvbetjent tilbakestilling av passord (self-service-password-reset-portal). 

• Company branding for å enklere avsløre svindelforsøk. 

• E-post kryptering. 

• Betinget tilgang (conditional access) for en brukervennlig påloggingsrutine. 

 

Les mer om hvorfor du bør velge den ekstra sikkerheten i Microsoft 365> 

  

 

 

 

 

 

http://www.ags.no/
https://blogg.ags.no/hvorfor-bor-du-ha-ekstra-sikkerhetslisenser-pa-microsoft-365
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⭕ TIPS! 

Microsoft skiller mellom årsabonnement og månedlig abonnent. Dersom du vil ha fleksibel måneds 

lisensiering uten binding gjelder andre priser. Sjekk og sammenlign prisene hos Microsoft 

 

Microsoft 365 levert av AGS IT-partner MS365 

STANDARD 

MS 365 

BUSINESS 

PREMIUM 

Office pakke med Word, Excel, Outlook, PowerPoint mm. ⚫ ⚫ 

Microsoft Teams for møter og samhandling ⚫ ⚫ 

Exchange E-post, kalender og kontakter og 50GB for lagring av e-post ⚫ ⚫ 

OneDrive for Business med 1 TB lagring i skyen - for deling og synk ⚫ ⚫ 

Sharepoint med 1 1TB felles lagring ⚫ ⚫ 

Microsoft Planner, Whiteboard, Visio, Publisher, Access for Microsoft 365  ⚫ ⚫ 

Webutgaver av Office-applikasjonene og Outlook web-epost ⚫ ⚫ 

Defender for Office sikrer e-post mot spam, farlige lenker og vedlegg ⚪ ⚫ 

To-faktor autentisering (MFA) for sikker pålogging  ⚪ ⚫ 

Intune (MDM-løsning og enhetsadministrasjon av PC, MAC og mobil) ⚪ ⚫ 

Enkel og selvbetjent tilbakestilling av passord (self-service password-portal) ⚪ ⚫ 

Betinget tilgang for bedre sikkerhet og brukeropplevelse  ⚪ ⚫ 

Company branding for å enklere avsløre svindelforsøk ⚪ ⚫ 

Epost kryptering ⚪ ⚫ 

Azure Informasjonsbeskyttelse  ⚪ ⚫ 

Azure AD P1 ⚪ ⚫ 

Azure Virtual Desktop ⚪ ⚫ 

 

Pris pr bruker pr. mnd.  (årsabonnement – fornyes automatisk) 

 

110,- 

 

194,- 

   

http://www.ags.no/
https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/business/compare-all-microsoft-365-business-products-b?=&ef_id=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76p7OHZPC8kfkxL1x6ZDM0hCU8m8UizH5icd4Y7Lf1djuoOYTVjwFBIRoCJFcQAvD_BwE%3AG%3As&ocid=AID2200006_SEM_CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76p7OHZPC8kfkxL1x6ZDM0hCU8m8UizH5icd4Y7Lf1djuoOYTVjwFBIRoCJFcQAvD_BwE%3AG%3As&lnkd=Google_O365SMB_Brand&gclid=CjwKCAiA78aNBhAlEiwA7B76p7OHZPC8kfkxL1x6ZDM0hCU8m8UizH5icd4Y7Lf1djuoOYTVjwFBIRoCJFcQAvD_BwE&market=no
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Slik setter vi opp Microsoft 365 Business Premium for deg 

 

Følgende utføres av tekniker fra AGS IT-partner, og er inkludert i sikkerhetsoppsettet. 

 

• Sette opp eller justere Microsoft-tenant og abonnement for å få riktige lisenser. 

• Sette opp to-faktor autentisering for sikker pålogging (MFA). 

• Konfigurere self-service-password-reset-portal - en passordportal slik at dere selv enkelt kan 

lage nytt passord hvis dette er på avveie, eller du ikke husker passord. 

• Legger til Company-profil og -branding, slik at du gjenkjenner at du logger inn i riktig portal. 

• Sette opp Defender for Office for sikkerhet. 

• Konfigurere e-post-kryptering.  

• Sette opp betinget tilgang (Conditional Access) for sikker og brukervennlig pålogging. 

• Sperrer usikre mailprotokoller som Exchange ActiveSync. 

 

Noen forutsetninger for et vellykket oppsett  

 

✓ For at sikkerhetstjenestene til Microsoft skal fungere optimalt, bør Outlook App benyttes på 

mobil eller nettbrett for e-post, kontakter og kalender.  

✓ 2-faktor-autentisering (MFA) oppsett er avhengig av at brukeren selv laster ned appen 

Microsoft Authenticator på mobil enhet, for å få det ekstra sikkerhetsleddet for pålogging 

for at 2-faktor-autentiseringen skal fungere. 

✓ Trenger brukeren hjelp til å få dette på plass, hjelper vi gjerne med dette, og fakturerer ekstra 

medgått tid. 

 

 Oppsett estimeres til ca. 5 timer 

 

 

TA KONTAKT 

start@ags.no 

 

http://www.ags.no/
mailto:start@ags.no

