Hosted Exchange
Privatsekretær døgnet rundt

De færreste medarbejdere tilbringer hele
arbejdsdagen ved skrivebordet. Det betyder, at det
kan være et fuldtidsarbejde i sig selv at synkronisere
indhold i kalenderen på pc, pda eller mobiltelefon,
holde adressekartoteket opdateret på alle
platforme, få kopi af alle relevante mails med sig ud,
give kollegerne besked om, hvilke aftaler man har –
og så er der alligevel altid noget, man glemmer…

Brug tiden på at skabe resultater
En Hosted Exchange løsning fungerer som en
udvidet privatsekretær, der sørger for opdatering,
synkronisering og deling af data, så virksomhedens
medarbejdere kan fokusere på at løse
arbejdsopgaverne.
En Hosted Exchange løsning kræver kun internetforbindelse – så er der fuld adgang til e-mail og
kalender fra pc, tablet eller mobiltelefon.

Høj sikkerhed – lave etableringsomkostninger
Hosted Exchange løsningen inkluderer virus- og
spamfilter samt backup til server i vores sikrede
datacenter, så virksomhedens mails kan gendannes
i tilfælde af nedbrud eller lignende uheld.
Hosted Exchange kræver ingen investering i
hardware og er en god løsning for især små og
mellemstore virksomheder, der ønsker at få mest
muligt ud af mailbox og kalender.

Deling af kalender og e-mail
Adgang fra mobile enheder
Inklusiv backup

Få mere at vide hos BAES DATA på
tlf. 70 25 24 25 eller se mere på www.baesdata.dk

Se priser og specifikationer på bagside
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Hosted Exchange
Specifikationer

> Synkronisering med Microsoft ActiveSync (iPhone, Windows Mobile, Adroid m.fl.)
> Automatisk virusscanning
> Avanceret SPAM-filter

Priser

Pris pr. måned

Plads på e-mail konto (pr. e-mail konto på det enkelte domæne)
- 100 MB POP3 (Kun adgang via Pop3, eller begrænset Outlook Web Access)

8,00 kr.

- 1 GB

45,00 kr.

- 2 GB

53,00 kr.

- 3 GB

61,00 kr.

- 5 GB

77,00 kr.

- 10 GB

117,00 kr.

- 20 GB

197,00 kr.

Tilvalg
- Microsoft Outlook 2010/2013 Licens (Kan tilvælges pr. konto/bruger)

30,00 kr.

Funktioner
- Mulighed for deling af kalender og e-mail

Ja

- Adgang via. mobilenheder (f.eks. tablet eller mobiltelefon)

Ja

- Webmail adgang m. næsten de samme funktioner som i Outlook

Ja

- Backup muligheder

Ja

- Mulighed for tilkøb af Microsoft Outlook licens

Ja

- Krypteret SSL forbindelse via alle enheder

Ja
Oprettelse er gratis

- Flytning af eksisterende data afregnes efter forbrugt tid

