
Hosted Exchange er et uundværligt værktøj for virksomheden, 
der ønsker at effektivisere sin kommunikation og udstråle  
professionalisme overfor sine kunder.

Det giver dig og dine kollegaer mulighed for at synkronisere og 
dele jeres e-mails, kontakter og kalendere med hinanden og 
på tværs af jeres forskellige enheder såsom mobiltelefonen, 
tablet, arbejdscomputeren og hjemme Pc’en. Hvis blot du 
har adgang til internettet, vil du med vores webmail, desuden 
kunne tilgå dine e-mails fra enhver lokation.

Med Hosted Exchange kan du oprette en personlig mailboks  
og mailadresse til alle jeres medarbejdere. Mailadresserne vil 
desuden inkludere jeres domænenavn, så jeres kunder aldrig 
vil være i tvivl om hvem en e-mail kommer fra. Der er ingen 
begrænsninger og du kan selv vælge og løbende tilpasse hvor 
mange konti du skal bruge og hvor meget plads de hver især 
skal have.

Vi sørger for at opfange det meste spam og de fleste vira med 
et integreret spamfilter. Derudover inkluderer løsningen au-
tomatisk backup, som bliver gemt i vores moderne og topsikre 
datacenter, der også har ansvaret for hostingen af din løsning. 
Herved vil du aldrig miste dine data eller e-mails, blot fordi din 
telefon eller computer forulykker.

Administrer din e-mail, kalender og dine kontakter 
på en effektiv og professionel måde

HOSTED EXCHANGE



* Det er muligt at købe mere plads

For spørgsmål, yderligere information, tilkøb eller priser bedes 
du kontakte os.

Du kan vælge mellem basic og advanced pakken 
afhængigt af dine behov

SPECIFIKATIONER

POP3 konto Hosted ExchangeExchange light

E-mail kommunikation POP3 OWA, IMAP,  
Exchange, Outlook

OWA

Ekstra domænealias

Egen kalender

Tilkøb Tilkøb

- Ja

Tilkøb

Ja

Diskplads pr. bruger

Ubegrænset antal e-mail alias

Deling af kalender & mailboks

Microsoft Outlook licens

500 MB 25 GB *

Ja Ja

-

-

Ja

Tilkøb

1 GB

Ja

-

-

Daglig backup af e-mails

Online webmail

Synkronisering til mobil/tablet

Ja Ja

-

-

Ja

Ja

Ja

Ja

-

Spamfilter & virusscanning

Sikker kryptering med SSL

Ja Ja

- Ja

Ja

Ja


