
	 TEAMWORK PÅ DEN LETTE MÅDE

Planlæg møder, allokér opgaver eller se, hvornår 
dine kollegaer har aftaler – alt dette letter samar-
bejdet i arbejdsteams og minimerer administration 
og koordinering. Koncentrér dig om dine kerneop-
gaver i stedet for at spilde tiden på at organisere. 

	 AUTOMATISK SYNKRONISERING

Enhver ny e-mail, opgave eller aftale bliver synkro-
niseret automatisk. Vores Hosted-Exchange løsning 
garanterer dig, at du ikke mister vigtige oplysninger, 
og at de tilgår alle enheder øjeblikkeligt.

	 SÅ INDIVIDUEL SOM DIN 

VIRKSOMHED

Vores Hosted Exchange bliver sat sammen efter 
dine behov. Uanset om det drejer sig om hukom-
melse, Outlook-licenser eller om mere avancerede 
funktioner, er du sikker på at få en løsning, der er 
tilpasset din virksomheds behov. Ændringer kan til 
hver en tid foretages i kontrolpanelet, hvor konti 
og alle sædvanlige Exchange funktioner styres fra.

		 ENKEL MIGRATION OG  

OMKOSTNINGSBESPARENDE

Migration af din bestående Exchange-konto er 
enkel og kan gennemføres hurtigt og uden at af-
bryde dine arbejdsprocesser. Omkostningsdelen vil 
begejstre dig på samme måde, for i modsætning til 
en egen løsning bortfalder behovet for etablering 
og vedligeholdelse af teknisk infrastruktur i din 
virksomhed.

Et overblik over alle vores fordele 

+ Altid fri skalérbarhed

+ Sikre datacentre

+ Professionel og sikker infrastruktur med 
flere redundante server- og datalagrings-
løsninger

+ Kontrolpanel, der sikrer enkel administra-
tion og oprettelse af konti og alle gængse 
Exchange funktioner

+ Support og rådgivning af eksperter med 
indgående Exchange knowhow  

Perfekt kommunikation og samarbejde  
fra Exchange-eksperten.

Skræddersyede løsninger for store og små virksomheder – med fri  
skalérbarhed og uden administrationsbyrde får du glæde af alle  

Microsoft Exchange funktionerne.
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Sådan fungerer Skyfillers  
Hosted Exchange

Dine indbakkedata befinder sig sikkert på vores 
servere. Du har altid adgang til dine e-mails, ka-
lender, kontakter og mere og kan arbejde overalt. 
Som administrator kan du styre jeres Exchange 
Hosting selv via Control Panel. 

Hosted Exchange funktioner Fordele

Tilpasses og skaleres individuelt Skyfillers Hosted Exchange tilpasser sig til din virksomhed.

Administration & software-opdateringer via 
Skyfillers

Intet administrationsbesvær kombineret med fuld Exchange-funktionalitet. Opdateringer  
og nye versioner installeres først efter omfattende tests.

Kontrolpanel til administration af konti,  
licenser, distributionslister, viderestillinger  
og mere

Fuld kontrol over Exchange-strukturen.

Redundant opbevaring på mindst to servere 
– daglige backups med garanteret 14 dages 
gemmetid

Tab af data kan nærmest udelukkes grundet de høje sikkerhedsforanstaltninger.

Slettede elementer bliver gemt i 90 dage og 
kan genskabes gratis via Outlook eller Outlook 
Web App

Data, som er blevet slettet utilsigtet, kan genskabes uden problemer.

Understøtter alle gængse mobile enheder 
(smartphones, tablets, IOS, Windows Phone, 
Android, BlackBerry og mere)

Medarbejderne har også mobil adgang til alle nødvendige data.

Mulighed for tilslutning af eksterne applika-
tioner via Exchange Web Services (EWS) –  
f. eks. CRM, ERP systemer

Skyfillers Hosted Exchange tilpasses individuelt til dine behov.

Maksimal e-mailstørrelse 250 MB  
(100 MB på Mac)

Problemfri forsendelse og modtagelse af tunge e-mails med store vedhæftede filer.

Vores Control Panel

I Control Panel oprettes indbakker, og man har  
overblikket over alle brugere samt deres respektive 
individuelle indstillinger. 
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