Poczta, Kalendarze i Instant Messaging
Klasy Enterprise przy Niskim Koszcie
oraz Wielkich Możliwościach
Wygrywająca nagrody, niskobudżetowa alternatywa dla Microsoft Exchange, Kerio Connect spełnia
potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw oferując wydajną linię funkcjonalności. Klienci biznesowi
są zadowoleni ze wsparcia dla ich ulubionego klienta poczty i łatwego dostępu do webmail.
Kerio Connect jest niezwykle stabilny—więc możesz skupić się na swoim biznesie zamiast na
niespodziewanych przestojach i przywracaniu systemu.
Multiplatformowe wsparcie
dla wielu klientów poczty
zapewnia elastyczność
wymaganą w biznesie
Ochrona dla użytkowników
poczty i sieci z funkcjami
bezpieczeństwa: szyforwanie
SSL, S/MIME, antywirus
i narzędzia antyspamowe
Intuicyjna administracja
w każdym czasie i miejscu
poprzez webową konsolę
administratora zarządzania
Błyskawiczne wdrożenie
w dowolnym środowisku IT,
w chmurze, on-premises lub
w wirtualizacji
Wsparcie dla urządzeń
mobilnych—szeroki zakres
urządzeń, od telefonów
iPhone i Android po tablety.

Zapewnia Multiplatformowe Wsparcie,
Którego Oczekują Użytkownicy
• Dostarcza elastyczność, której wymaga

użytkownik biznesowy dzięki wsparciu dla
Outlook na Windows; na Macu dla Apple
Mail, aplikacji kalendarza i kontaktów.
• Zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnego

webmaila poprzez klienta Kerio Connect.
• Wsparcie dla każdego rozwiązania

pocztowego obsługującego otwarte
standardy IMAP/CalDAV/CardDAV.
• Pozwala na własne ustawienia dzięki dodatkowym narzędziom.

Ochrona Poczty—i Sieci—Zintegrowane
Funkcje Bezpieczeństwa

Kerio Connect: Secure & protected

• Wyposaż się w potężne szyfrowanie SSL i S/MIME.
• Nie zaśmiecaj skrzynki niepożądanymi

wiadomościami dzięki wielopoziomowemu
• Chroń swoją sieć przed wirusami, Trojanami,

robakami, spyware i adware przy minimalnym
wpływie na pamięć i wydajność systemu,
dzięki silnikowi antywirusowemu Sophos.
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• Blokuj adresy IP podejrzewane o

próby odgadywania kont i haseł, blokuj konta, na które ukierunkowano te
ataki, a nawet ustaw brak blokowania dla prób z klientów lokalnych.
• Wykorzystaj protokół Kerberos do uwierzytelniania prób logowania

pomiędzy użytkownikiem i serwerem oraz pomiędzy serwerami.
•
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Kerio Connect: Unparalleled simplicity

Zarządzaj Pocztą, Kalendarzami i Innymi
Krytycznymi Funkcjami Łatwo i Wydajnie
•

nawet tabletem—przez prostą, webową konsolę administracyjną.
• Wykonaj pełny lub różnicowy, na żądanie lub okresowy backup zarówno
• Sprawdź zarządzanie uprawnieniami dostępu i kontroli

serwerów, folderów publicznych i archiwów.
• Ciesz się z wygodnego dostępu do logów, raportów i statystyk.
• Integruj serwer poczty z popularnymi usługami katalogowymi

jak Apple Open Directory i Microsoft Active Directory.

Kerio Connect: Flexible Deployment

Błyskawiczne Wdrożenie w Każdym Środowisku IT
• Wdrażaj system na tym samym sprzęcie, co inne aplikacje biznesowe oraz

na popularnych platformach wirtualnych, jak VMware and Hyper-V.
• Zainstaluj oprogramowanie Kerio Connect na posiadanym obecnie sprzęcie

dzięki wsparciu większości wersji Windows Server, Linux i Mac OS X—
włączając w to wiele wersji desktopowych (nie serwerowych) i pochodnych.
• Wybierz Kerio Connect jako usługę hostingową dostarczaną przez

autoryzowanych partnerów - Kerio Connect Hosting Provider.
• Zintegruj Kerio Connect z istniejącymi zasobami IT dla jeszcze

większej wygody użytkowników lokalnych i mobilnych.
• Korzystaj z darmowych narzędzi do migracji, aby szybko i łatwo

przejść z Exchange, IMAP lub innych środowisk.

Wsparcie dla BYOD

Kerio Connect: BYOD

• Zapewnia wsparcie dla szerogiej gamy urządzeń mobilnych—od

telefonów iPhones i Android po tablety każdego rodzaju – wykorzystując
Exchange ActiveSync lub protokoły IMAP/CalDAV/CardDAV.
• Bezpieczna komunikacja oparta o protokoły SSL

i S/MIME dla ochrony użytkowników mobilnych.
•

urządzeń mobilnych bez asysty działu IT.
• Zdalne usuwanie podejrzanych plików i innych danych z urządzeń mobilnych

dla ochrony użytkowników przed hackerami i złośliwym oprogramowaniem.
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