PRODUKTOVÝ LIST

Prečo MAILpark

Služba MAILpark je efektívna. Nulové investičné náklady a minimálna
mesačná platba len za naozaj využívané
služby.

Služba MAILpark nie je len e-mail.
Je to profesionálne komunikačné riešenie,
ktoré okrem e-mailu zahŕňa všetky ostatné
funkcie potrebné na prácu v tímoch, pracovných skupinách a pod. Umožňuje vzájomnú
synchronizáciu informácií, plánovanie a zdieľanie času, udržanie si poriadku v kontaktoch,
a týmto spôsobom riadiť nielen vlastnú prácu,
ale aj prácu v rámci pracovnej skupiny, tímu,
oddelenia alebo celej spoločnosti.

Hlavné výhody
a dôležité vlastnosti
služby MAILpark
Služba MAILpark umožňuje zákazníkovi mobilitu.
Môže ju využívať v počítači vo firme, z notebooku
na služobnej ceste, z domu, ale aj prostredníctvom
mobilných zariadení. Na prístup postačí internetové
pripojenie a kancelária je dostupná kdekoľvek
na svete.
Služba MAILpark sa používa jednoducho. Na rozdiel od bežných free-mailových služieb má zákazník
k dispozícii svetovo najrozšírenejšie a profesionálne
rozhranie aplikácie Microsoft Outlook, ktoré je ľahko
použiteľné a efektívne.
Služba MAILpark znamená bezpečnosť a istotu.
Celé riešenie je prevádzkované v dátovom centre
Perpetuus. V cene služby má zákazník k dispozícii
najmodernejšie profesionálne nástroje na ochranu
proti vírusom (antivírusová ochrana) a proti nevyžiadanej pošte – SPAMu (antispamový filter). Celá
prevádzka je každodenne zálohovaná a prevádzka systému sa nepretržite monitoruje dohľadovým
strediskom. Výsledkom je vysoká dostupnosť služby
na úrovni 99,9 %.

Výhody e-mailového riešenia
na báze Microsoft Exchange

· Vysokodostupné riešenie (dostupnosť až 99,9 %).
· Robustná antivírusová a antispamová ochrana pre každú
e-mailovú schránku.

· Prispôsobená veľkosť e-mailovej schránky pre vaše potreby.
· Šifrovanie a podpora certifikačnej autority.
· Prístup s plným využitím MS Outlook.
· Dostupné aj prostredníctvom mobilných zariadení.
· Zdieľané kalendáre. Zdieľané zoznamy užívateľov.
· Outlook Web App – všetky výhody prostredia Microsoft
Outlook prostredníctvom web browsera.

· Prístupy prostredníctvom POP3/IMAP a Outlook Anywhere.
· Rýchlejšie a jednoduchšie zálohovanie.
· Flexibilný model správy oprávnení.
· Možnosť integrácie s prostriedkami Unified Messaging.
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Nevýhody bežných
e-mailových služieb

Prečo zvoliť službu postavenú
na Microsoft Exchange?

Jednotlivci, malé, ale aj väčšie firmy často používajú
POP3 e-maily – základnú službu bez pokročilejších
vlastností. POP3 e-mail je lacná služba (často
zadarmo), ktorá však neobsahuje pokročilé služby,
ako sú kalendáre, listy úloh a zdieľanie kontaktov.
E-maily sú uložené na vašom lokálnom PC namiesto
centrálneho serveru, teda ak chcete použiť
rôzne formy prístupu k e-mailu od NB cez webmail po prístup z mobilných zariadení tak máte
problém. Neuvidíte všetky e-maily a nemáte prístup
k ostatným službám.

V súčasnosti používa väčšina spoločností na svete riešenie
Microsoft Exchange. Dôvodom je, že žiadna iná platforma neponúka také možnosti na prácu vo firme, v tímoch a pracovných
skupinách, nie je tak dobre integrovaná do prostredia Microsoft
Office, ktoré je štandardom vo svete podnikania a pod. Toto všetko zvyšuje efektivitu práce vo firme, čo v konečnom dôsledku
zvyšuje zisky a znižuje náklady na prevádzku.
Microsoft Exchange je dnes vďaka kvalite a vlastnostiam reálnym štandardom v prostredí podnikania alebo štátnej správy.
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BASIC

BASIC 1GB

BUS STD

BUS ENT

ENTERP+

Personal class
		
Business class
		
MS Exchange
Min. počet schránok					
20
Max. veľkosť schránky
100 MB
1 GB
2 GB
5 GB
Opt.
Outlook Web App
MAPI - Outlook access
POP3 prístup
IMAP4 prístup
Kalendár
Osobný
Osobný
Aj zdieľané
Aj zdieľané
Aj zdieľané
Kontakty / Adresár
Osobný
Osobný
Aj zdieľané
Aj zdieľané
Aj zdieľané
Úlohy
Osobný
Osobný
Aj zdieľané
Aj zdieľané
Aj zdieľané
Profes. Antivir & Antispam ochrana
Dostupnosť
99,90 %
99,90 %
99,90 %
99,90 %
99,90 %
Zálohovanie (denne)
Prístup z mobil. zariadení			
(iPhone/Winphone/Android)
Outlook 2007/2010/2011/Entourage licencia			
Maximálna veľkosť prílohy (MB)
10
10
20
25
Opt
SMTP Aliases / groups			
Outlook Anywhere
Používanie vlastnej domény (email@vasafirma.sk)
Ďalšie služby
Asistencia pri migrácii
e-mail/telef.
e-mail/telef.
podľa potrieb
Vlastné URL pre OWA (napr. mail.vasafirma.sk)
Hard copy záloha (na DVD, mesačne)			
Prístup pre administráciu cez web
Outlook 2007/2010/2011/Entourage licencia
Iba pre programy Business a Enterprise
Používanie vlastnej domény (email@vasafirma.sk), vlastné URL pre OWA (napr. mail.vasafirma.sk)
Jednorazová cena (pri min. 10 e-mail kontách)
Prístup pre administráciu cez web
Mesačne (pri min. 10 e-mail kontách)		
Konfiguračná zmena na mail-konte
Jednorazovo - zriadenie, vymazanie, alias, zmena hesla a pod.)
SSL certifikát pre vlastnú doménu (vasafirma.sk), registrácie domén (.sk, .cz, .eu, .com, .net, .org atď.)
Ročne
* Je možné doplatiť podľa cenníka | ** Je možné doplatiť podľa cenníka (pri min. 10 účtoch)
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