PRODUKTBROCHURE

E-mail continuity Service beskytter
dit e-mail system effektivt mod nedbrud.

E-mail systemet bryder sammen, og mails kan hverken sendes eller modtages. For at forhindre nedbrud
som dette har Continuity Service et integreret standby system. Det kører i baggrunden og holder
din e-mail trafik kørende ved et eventuelt nedbrud.



KONSTANT TILGÆNGELIGHED
AF E-MAIL TRAFIKKEN
Strømsvigt, defekte harddiscs eller manglende
netværk – der findes mange årsager til, at e-mail
trafikken kan gå ned. Her er det vigtigt, at have alternativer klar, der træder til i sådanne nødstilfælde, så ingen e-mails går tabt og medarbejderne
stadig kan sende og modtage e-mails.



COMPLIANCE, GENNEMSIGTIGHED
& KONTROL
Det er vigtigt altid at have det fulde overblik, især
når det drejer sig om e-mail trafik. Derfor er en
høj grad af gennemsigtighed på ind- og udgående
post nyttig. Selvfølgelig ikke uden at overholde
gældende regler omkring databeskyttelse.



ENKEL HÅNDTERING
Skønt, når medarbejderne kan fortsætte deres
arbejde, selvom mailserver-infrastrukturen har lidt
et nedbrud. Samtidig er det dog bydende nødvendigt, at sikringsmetoderne er enkle at håndtere for
alle. Skyfillers Continuity Service byder på det helt
rigtige miks af sikkerhed og brugervenlighed.

 +45 70 22 15 22



ENKEL ADMINISTRATION
Den konstante tilgængelighed af e-mail trafikken
er oprettet på få sekunder takket være Skyfillers
tilvalgsydelser som Continuity Service. Der er
faktisk ikke behov for yderligere administration,
idet ydelsen aktiveres automatisk, i samme øjeblik
e-mail infrastrukturen bryder sammen.

Et overblik over alle vores fordele
+	100 % adgang til alle sendte og modtagne
e-mails i et tidsrum fra 3 måneder og op til
10 år (med E-mail Arkivering)
+ Databeskyttelse selv ved fuldstændigt tab
af virksomhedens IT f. eks. gennem brand,
tyveri eller konfigurationsfejl
+ Garanteret e-mail kontinuitet via 3 altid
tilgængelige datacentre hele døgnet rundt
24 / 7
   

+ Personlig support, ingen call center
+ Intet besvær med hard- eller software

 www.skyfillers.dk
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Konstant adgang til e-mails
Skulle virksomhedens e-mail system
være nede, kan brugerne alligevel sende og modtage e-mails via webmail.
Ved hjælp af mapper har brugerne
adgang til den samlede e-mail trafik.

Skyfillers Control Panel
I Control Panel har brugere og administratorer overblikket over den samlede e-mail trafik, særligt når den egne
e-mail infrastruktur skulle være nede. Fritekst-søgninger hjælper ved søgning af enkelte e-mails, der efterfølgende let kan modtages og kategoriseres som f.eks.
spam eller flyttes over i black- eller whitelister.

Continuity Service funktioner

Fordele

Øjeblikkelig aktivering pr. automatisme, web
eller telefon

Skifter inden for få sekunder over til E-mail Continuity Service uden tidstab eller
afbrydelse af kommunikationsveje.

Fuldstændig genetablering af alle sendte og
modtagne e-mails under nedbrudet

Intet tab af potentielt forretningsskadelige beskeder.

Adgang til gemte e-mails via Outlook-Plugin

Adgang til sikrede e-mails direkte fra Outlook også under nedetid af egen mailserver.

POP3-mailboks i tilfælde af nedbrud af egen server

Samtlige e-mails står stadig til rådighed, såfremt den egne e-mail infrastruktur går ned.
Adgang til POP3-mailboks sker via E-mail Client.

Med Webmailer rådes der over et alternativt
e-mail-frontend

Sikrer konstant tilgængelighed af alle e-mails.

Omfangsrige søgemuligheder: Enten som fuldtekst-søgning eller efter bestemte kriterier (dato,
afsender, modtager, emne, vedhæftede filer osv.)

Den enkle, præcise og hurtige søgning muliggør hurtig adgang til de søgte data.

Mulighed for udvælgelse af enkelte brugere

Sikkerhed mod nedetid for e-mail kommunikationen kan garanteres for de vigtigste
brugere i organisationen.
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