LEPŠÍ ALTERNATIVA V POROVNÁNÍ SE
SLUŽBAMI EXCHANGE ONLINE, GMAIL
A OFFICE 365

Kerio Connect Cloud poskytuje podnikový e-mail, sdílené kalendáře a kontakty, videokonference
a mnoho dalších funkcí – a to ve formě přehledné, průběžně hrazené, hostované cloudové služby
založené na technologii Kerio Connect.

Podnikový e-mail s vlastním
názvem domény, sdílenými
kalendáři a plánováním,
správou kontaktů, úkoly,
poznámkami, veřejnými
a sdílenými složkami,
zasíláním rychlých zpráv,
audiokonferencemi
a videokonferencemi.
Přístup uživatelů je zajištěn
z široké řady zařízení
a e-mailových klientů.
Díky synchronizaci
prostřednictvím technologie
Direct Push budou vaše data
neustále aktuální na všech
zařízeních a budou připravena
i k offline používání.

Kerio Connect Cloud zjednodušuje správu IT, protože eliminuje nutnost nasazovat a spravovat
vlastní e-mailové řešení. Navíc je intuitivní a snadno se používá. Zajišťuje též zabezpečení
a podporu na úrovni, jakou očekáváte od profesionální e-mailové služby. Kerio Connect Cloud
můžete navíc začít bez obtíží využívat ve stávajícím IT prostředí, aniž byste museli obětovat
funkčnost nebo vyžadovali po koncových uživatelích změnu zavedeného způsobu práce.

Snadná implementace do jakéhokoli IT prostředí
■■

■■

■■

Bezpečně spravovaná
cloudová služba, která zajišťuje
špičkovou spolehlivost,
škálovatelnost, zotavení
po havárii a výkon.

Nabízí flexibilitu a množství funkcí, které uživatelé
ve firmách vyžadují. Podporuje nejrůznější
mobilní zařízení a standardní e-mailové klienty.
Poskytuje plnohodnotné webové e-mailové
rozhraní prostřednictvím klienta Kerio Connect
client.
Nástroje pro automatickou konfiguraci Kerio
Connect umožňují uživatelům během několika
sekund provést vlastní nastavení. Partneři Kerio
Cloud Solution Partners vám pomohou
s migrací ze stávajícího e-mailového řešení.

Komplexní podnikový e-mail
a mnoho dalšího
■■

■■

Umožňuje používání vlastního názvu domény
v e-mailových adresách (např. jan@vasefirma.
cz).
Spolu s e-mailem přináší i sdílené kalendáře
a plánování, správu kontaktů, úkoly, poznámky,
sdílené a veřejné složky, zasílání rychlých zpráv,
audiokonference a videokonference.
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Zefektivnění týmové spolupráce
■■

■■

■■

■■

■■

Organizace kontaktů do tolika skupin, kolik je zapotřebí, a sdílení se
spolupracovníky.
Vytváření úkolů a poznámek, třídění do skupin, přiřazování úkolů kolegům
a sdílení poznámek.
Plánování akcí, kontrola dostupnosti účastníků, rezervace konferenčních
místností a dalších sdílených zdrojů.
Vytváření opakujících se událostí a následné zasílání připomínek do poštovní
schránky.
Poskytuje další užitečné funkce, které ušetří váš čas – např. fulltextové
vyhledávání, automatické dokončování adres, rychlý náhled na přílohy
a automatické ukládání konceptů.

Bezpečnost dat a ochrana soukromí
■■

Chrání vaši síť před viry, hackery, spywarem a adwarem s pomocí integrované
antivirové ochrany Sophos.

■■

Podporuje digitálně podepsané a šifrované e-maily.

■■

Všechna vaše data zůstanou soukromá.

Robustní infrastruktura spravovaná špičkovými
odborníky
■■

■■

■■

Vychutnejte si dobrý pocit z vědomí, že služba je spravována profesionálně
a nabízí nekonečnou a okamžitou škálovatelnost, vysokou dostupnost, okamžité
převzetí služeb při selhání a nákladově efektivní úložný prostor.
Rozlučte se s přerušeními pracovního provozu kvůli problémům s IT. Potíže
s výpadky, plánování zotavení po havárii, upgrady produktů a bezpečnostní
otázky za vás řeší síť partnerů společnosti Kerio, která se skládá ze špičkových
odborníků.
Řešte potíže rychle s pomocí nepřetržitého servisu a technické podpory
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V provozu do několika minut
Společnost Kerio nabízí svým partnerům a zákazníkům různé způsoby nasazení nástroje Kerio Connect.
Partnera Kerio Cloud Solution Partner, který vám sdělí cenovou nabídku uzpůsobenou vašim potřebám a požadavkům na úložný prostor, lze
vyhledat na adrese www.kerio.com/how-to-buy.
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