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2CIT Hosted Exchange
Med Hosted Exchange kan du och dina kollegor enkelt
få tillgång till nyinkomna mail, kontakter och kalendrar
både när ni är inne på kontoret eller på resande fot.

Fördelar med 2CIT Hosted Exchange:
 Fast kostnad per användare och

månad.

 Flexibelt eftersom du kan lägga till

Kombinationen av Outlook och Hosted Exchange ger långt fler
möjligheter än vanlig webbaserad e-post. Har du tillgång till internet kan du få din mail på mobiltelefonen eller din bärbara laptop.
Dina mail och dokument lagras säkert hos oss.

och reducera användare närsomhelst.
 2CIT står för all installation och
drift.
 Självklart ingår antivirus, antispam
och backup.

Med Hosted Exchange kan även det mindre eller medelstora företaget idag till minimala investeringskostnader få tillgång till Microsofts professionella maillösningar och lätt
anpassa dessa till företagets skiftande behov.
Tjänsten levereras inom ett par timmar och kräver inga höga investeringskostnader i form av lokal installation, köp av servrar, licenser samt backup och säkerhetslösningar vilket frigör kapital och it-resurser hos
er, så att ni kan fokusera på er affärsverksamhet.
Pris/månad

Utrymme per användare

Istället för att köpa in en egen Exchange server så väljer många företag idag att hyra server.
Fördelarna med Hosted Exchange är många och en stor fördel med
att välja en Hosted Exchange är framför allt kostnaden. Du betalar
bara ett fast pris per mailanvändare och kan på så vis få ner kostnaderna rejält för ett mindre företag.

Domännamn och Alias

100kr per användare
5GB
Obegränsat

Outlookstöd

Ja

Webmail

Ja

Mobilsynk

Ja

Delade konton, kontakter, kalendrar

Ja

Antivirus, antispam och backup

Ja

Möjlighet till egen administration

Ja

Plus mycket mer

Om ett bolag har ca 12 anställda och investerar i
en egen Exchange server så gör du i princip
samma investering som ett bolag med 100 anställda. Du behöver 64:a bitars hårdvara, avbrottsfri kraft, backupsystem, licenser för Exchange
mm.
Det är därför det oftast blir billigare att hyra in sig
på en Exchange server. I en Hostad miljö får du
backup på hela din Outlook. Kontakter, kalender,
mappar och all E-post ligger i säkra datahallar
som ständigt underhålls. Givetvis ingår spamfilter
och antivirus i en Hostad Exchange lösning.
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