Poslovna e-pošta

Dostop od kjerkoli in kadarkoli.
Microsoft Exchange pomaga doseči novo raven zanesljivosti in

Uporabniku je z mobilno e-pošto omogočena sinhronizacija

zmogljivosti uporabe e-pošte, saj vključuje možnosti, ki poeno-

elektronske pošte, koledarja, stikov, opravil in beležk mobilnim

stavljajo upravljanje, zavarujejo komunikacije in navdušujejo

aparatom, dlačnikom, prenosnikom ...

mobilne uporabnike. Pripravili smo storitev v oblaku MS

Uporaba sporočilnega sistema Microsoft Exchange kot storitev v

Exchange kooperativna e-pošta, ki omogoča centralizirano

oblaku in MS Outlooka zagotavlja vsa potrebna orodja in funkcio-

upravljanje in gostovanje e-poštnih predalov zaposlenih v

nalnosti za podporo timskemu delu v podjetju. Timsko delo je

podjetju.

tako podprto z uporabo skupnega koledarja, seznama opravil,

Storitev omogoča dostop do vsebine e-pošte in telefonskega

sestankov in dokumentov, omogčen je tudi dostop do globalnega

imenika podjetja kjerkoli in s katerekoli platforme. Omogoča tudi

adresarja organizacije.

organizacijo dela s pomočjo delegiranja nalog in uporabe
centraliziranega seznama nalog.
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Cenik Poslovne e-pošte
Vse cene so brez DDV. Cenik velja od 1.7.2013.
Storitev zagotavlja Telprom d.o.o..
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Paketi poslovne e-pošte Microsoft Exchange
Funkcije in performance

Deluje na Android, Apple in Windows napravah

Osnovni

Napredni

Korporativni

Website Panel nadzorna plošča

a

a

a

Velikost poštnega predala

500 MB

4096 MB

6144 MB

Arhivski predal

/

/

2048 MB

Št. Uporabnikov na organizacijo

Do 15

Do 100

Neomejeno

Št. Kontaktov/stikov na organizacijo

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Distribucijska lista na organizacijo

Neomejeno

Neomejeno

Neomejeno

Javne mape na organizacijo

/

a

a

Deluje na Android, Apple in Windows

Uporaba Javne mape kot poštni predal

/

a

a

napravah.

Koledar, Opravila, Opombe

a

a

a

Skupni stiki (Global Address list)

/

a

a

Omogočen POP3 in IMAP dostop

a

a

a

Outlook »kadarkoli, kjerkoli« (RPC over HTTPS)

/

a

a

Spletni dostop do poštnega predala (OWA, HTTPS)

a

a

a

Acitve Sync sinhronizacija z mobilnimi aparati

/

a

a

MS Outlook klient licenca

/

Doplačilo

Doplačilo

Outlook Mobile Access

a

a

a

BlackBarry

/

/

a

Osnovna tehnična podpora*

a

a

a

1,99 €

5,99 €

8,99 €

Prednosti
Brez stroškov investicije.

Enostavna uporaba.

Dostop do e-pošte kjerkoli in kadarkoli.

Delo na daljavo.

Enotni kontakti, koledar, opravila in
beležke na katerikoli napravi.

Enostavna menjava mobilnega GSM
aparata in sinhronizacija kontaktov.

Spletni dostop do e-pošte kjerkoli in

Mesečni najem:

Tehnična podpora
* Osnovna tehnična podpora......................................................................................... 0,00 €/mesec
Že vključena v ceni katerekoli storitve.Vsebuje:
- podpora v delovnem času: od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00 ure,
- odzivni čas in odprava napake: v delovnem času.
Napredna tehnična podpora ....................................................................................... 15,00 €/mesec
Vsebuje:
- podpora v času: 24/7,
- prostop k odpravi napake: isti dan,
- odprava napake: isti oz. naslednji dan, odvisno od časa prijave in narave napake.
Urgentna tehnična podpora ........................................................................................ 30,00 €/mesec
Vsebuje:
- podpora v času: 24/7,
- pristop k odpravi napake: do 4 ure od časa prejema prijave napake,
- odprava napake: v najkrajšem možnem času glede na naravo napake.

kadarkoli.

Protivirusna in protispam zaščita
elektronskih poštni predalov.

Imate svoj MS Exchange
e-poštni strežnik?
Na podlagi vaših zahtev uporabe
poštnega strežnika in pregleda
trenutnega stanja strežnika lahko
uredimo migracijo elektronskih poštnih
predalov v oblak.
S tem se izognete nadaljnim stroškom

SLA tehnična podpora ................................................................................................ 50,00 €/mesec
Vsebuje:
- podpora v času: 24/7,
- pristop k odpravi napake: do 4 ure od časa prejema prijave napake,
- odprava napake: v najkrajšem možnem času glede na naravo napake.

vzdrževanja in nadgradnje strojne
opreme strežniškega okolja.

