Outlook

Connector
for MDaemon®

Elastyczna praca grupowa dla użytkowników
serwera poczty MDaemon

Główne funkcje
•

Współpraca w Outlooku —
Współdzielenie wiadomości,
kalendarzy, kontaktów, list
dystrybucyjnych, notatek

Outlook Connector dla MDaemon otwiera funkcje pracy grupowej Microsoft
Outlook korzystając z MDaemona jako serwera poczty e-mail. Wraz z Outlook
Connector dla MDaemon mozewz mieć kontakt ze swoimi podwładnymi,
współpracownikami, klientami I dostawcami poprzez współdzielenie e-maili,
i kalendarza Outlooka ,korzystając z opcji wolny/zajęty wspólnej książki
adresowej , list dystrybucyjnych, zadań, i notatek. Podobnie jak MDaemon,
Outlook Connector jest zaprojektowany dla firm niewielkim zapleczem
informatycznym. Jego prostota, dostępność i rozbudowane funkcje sprawiają,
że Outlook Connector jest najbardziej wydajnym sposobem na korzystanie z
mozliwości pracy grupowej Outlooka.

oraz zadań w Outlooku.
•

Prostota MDaemona — Łatwy
w instalacji, konfiguracji i obsłudze
bez kosztownych inwestycji w sprzęt
czy szkolenia.

•

Wsparcie dla urządzeń
przenośnych — Dostęp do
współdzielonych informacji
poprzez klienta poczty WorldClient,
synchronizacja danych, dostęp
bezprzewodowy i wspracie
dla urządzeń PDA.

•

Otwarte protokoły — Wykorzystuje
standardowe protokoły SMTP
oraz IMAP dla zapewnienia
niezawodności operacji.

•

Funkcje Outlooka — Współpracuje
z popularnymi funkcjami Outlooka
włączając grupowanie wiadomości.

Współdzielenie kalendarza jest proste z Outlook Connectorem, z opcjami od oglądania do dodawania, zmiany czy usuwania spotkań w kalendarzach współpracowników.
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Główne zalety
Wydajność. Pozwala użytkownikom
na pracę ze znanymi narzędziami

Dodawanie
użytkowników Outlook
Connectora w
serwerze MDaemon.

Outlooka czyniąc zbędnym
zapoznawanie się z nową aplikacją
do pracy grupowej.
Współpraca klasy korporacyjnej.
Rozwiązania pracy grupowej najwyższej
klasy nie wymagajce złożonego i
kosztownego wsparcia technicznego.
Dostępność. Licencjonowanie
i ceny dostosowane do budżetów
i potrzeb małych firm.
Pełna integracja z serwerem
MDaemon. Bezproblemowa integracja
z wbudowanymi funkcjami pracy
grupowej klienta poczty przez www
WorldClient.
Prosta administracja. Łatwa instalacja,
konfiguracja i obsługa.
Ochrona inwestycji. Zawiera rok

Współdzielenie
skrzynki odbiorczej
z innymi
użytkownikami
Outlooka.

rozszerzalnej gwarancji aktualizacji,
umożliwiającej darmowe aktualizacje
do najnowszej wersji.

Wymagania systemowe
• Komputer z Pentium III 500 MHz
(lub szybszy) (rekomendowany
Pentium IV 2.4GHz lub szybszy)
• 512 MB pamięci (rekomendowane
1 GB)
• Microsoft Windows XP/2000/2003
• Internet Explorer 5.5 lub nowszy
• karta sieciowa
• zainstalowany protokół TCP/IP
• dostęp do Internetu lub Intranetu.
• MDaemon 8 lub nowszy.
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Grupowanie
wiadomości
w Outlooku.

Dystrybucja w Polsce
e-cons sp. z o. o.
ul. Warszawska 30/405
05-500 Piaseczno
tel. 022/389-59-09
www.econs.pl

