Minden információ elérhető egy pillanat
alatt, bárhol, bármikor
Lehetővé teszi a hatékony csapatmunkát
Az Open-Xchange groupware a hatékony csoportmunka alapja.
Egyetlen intelligens dokumentummenedzselő szoftverben egyesíti
a levelezést, a találkozókat, a kapcsolatokat és a feladatkezelőt.
Fejlett csoportmunka funkcióival az Open-Xchange-el időt, pénzt és
energiát takaríthat meg, mindemellett megszűnteti a felesleges
hibaforrásokat. Nincs többé félreértés, elavult elérhetőségek és
ütemterv konfliktus. Az Open-Xchange jelentősen csökkenti az email forgalmat valamint a helyileg tárolt adat és
dokumentummennyiséget, ezáltal biztosítva a gyors és
gördülékeny üzleti tevékenységet.
Egyszerűen integrálható
Az Open-Xchange Server Edition lehetővé teszi a meglévő Linux
alapú E-mail szerver infrastruktúrák migráció nélküli használatát.
Lecserélhetünk Microsoft Exchange szervereket és amennyiben a
felhasználók úgy kívánják, folytathatják munkájukat a már jól ismert
Microsoft Outlook kliensalkalmazásukon.
Garantált skálázhatóság
Open-Xchange Server Edition az Open-Xchange Hosting Edition
kódját használja, ami már több mint 15 millió felhasználónál
bizonyított. Az Open-Xchange támogatja a multi-tenant (több
bérlős) megoldásokat és alkalmas több helyre történő telepítésre.
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Rugalmasan bővíthető
Az Open-Xchange Server Edition szabványos csatolóin közvetlen
integrációra ad lehetőséget különböző szerveralkalmazásokhoz.
Például: telekommunikáció, fax, üzenetküldő szolgáltatások és ERP
és CRM rendszerek.
Egyéni szolgáltatások
Az E-mail és a csoportmunka kritikus fontosságú alkalmazások.
Amennyiben Önnek fontos, minősített partnerek hálózata segít
megtervezni, végrehajtani és futtatni az Open-Xchange
megoldásait. Szervizszolgáltatásunk gondoskodik arról, hogy
alkalmazottai és ügyfelei egyaránt hozzáférhessenek a kívánt
információkhoz és dokumentumokhoz. Mindezt az év összes
munkanapján.

		

Az Open-Xchange Server Edition Előnyei
Pozitívumok a menedzsment számára Nincs újbóli betanulás
- Nincs rejtett szoftver költség
- Frissítési garancia
- Támogatás a partnertől és közvetlenül a
gyártótól

		

		

- Címeket szinkronizál az
üzleti közösségi médiával,
például Facebook, Linkedin,
XING

Adminisztrátori pozitívumok
- Optimálisan illeszkedő szoftver az
operációs rendszer és csoportmunka
alkalmazásokkal
- Támogatja a szabványos Enterprise
Linux disztribúciókat (Debian, Red Hat
Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise
Server) valamint szolgáltatásaikat (például:
MySQL)
- Alapértelmezetten módon
rendszerkarbantartást nem igényel
- Minősített frissítés és patch készlet
menedzsment
- Meglévő, komplex infrastruktúrába
történő integráció szetenderd API-ken
keresztül
- A meglévő Linux-alapú e-mail
szolgáltatás is integrálható szabványos
interfészeken keresztül
Felhasználói pozitívumok
- Az összes e-mail, kapcsolat és feladat
megtalálható egy helyen
- Központosított dokumentumtár
változáskövetéssel - Egyéni jogosultságok

Dolgozzon bárhol, ahol csak szeretne és tegye
azt kedvenc eszközéről
Open-Xchange Server Edition több olyan funkcióval rendelkezik,
amely még sikeresebbé teheti üzletét:
Microsoft Outlook® integráció -A OXtender for Outlook®
szinkronizálja a naptárat, címjegyzéket, feladatokat és mappákat a
Microsoft Outlook®-al. Az Outlook® akkor is használható, ha a MS
Exchange®-t lecseréljük OX szerverre.
Mac OS X kapcsolódás - Az OXtender for MacOS X jóvoltából az OpenXchange Szerverrel a felhasználók hozzáférhetnek és szerkeszthetik
információikat és dokumentumaikat. Tökéletesen együttműködik olyan
alkalmazásokkal, mint például a Mail, iCal, Address Book. Minden olyan
mobileszköz csatlakoztatható, amely támogatja az iSync-et.
Hozzáférés mobil eszközökkel - OXtender for Mobile Web jóvoltából
okostelefonjával útközben is elérheti találkozóit, névjegyeit, feladatait. Az
OXtender for Mobile Web egy olyan speciális web klienst biztosít, amellyel a
felhasználó azonnal hozzáférhet adataihoz.
Mozilla Thunderbird Hozzáférés
A “Community OXtender for Thunderbird” biztosítja a levelezés valamint a
naptár és a kapcsolati adatok szinkronizálását az Open-Xchange Szerver és a
Thunderbird között. A Mozilla Thunderbird egy ingyenes, teljes értékű,
műszakilag tökéletes kliens Windows, Linux, Mac OS X, BSD és Solaris
operációsrendszerekre.

Böngésző
Adminisztrációs és kliens
interfészhez szükséges:
grafikus web böngésző
Például: Internet Explorer 7,
Firefox, SeaMonkey, Safari,
Googel Chrome

Microsoft Outlook®
Lehetővé teszi a levelezés, a
naptár, a feladatok, és a
kapcsolatok mappák offline
kezelését. Minden változtatást,
amit a Microsoft Outlook®-al
hajtott végre a következő
alkalommal, amikor csatlakozik
az internethez a rendszer
automatikusan szinkronizálni
fog.

A Open-Xchange
kompatibilis az
alábbi kliensekkel:

		

- Külső e-mail fiókok integrációja például: Google,
Yahoo, GMX
- Külső kapcsolatok szinkronizálása olyan szolgáltatókkal, mint például a LinkedIn,
Facebook és a XING
- Publikálhat, megoszthat kapcsolatokat, mappákat és fájlokat külső felhasználókkal
- Feliratkozás további információforrásokra például: külső címtárra vagy
könyvtárakra
- Egyetlen központi jelszó minden alkalmazáshoz

Kliens oldali
rendszerkövetelmények

Microsoft Outlook®/
Express® 97/ Windows Mail
Thunderbird
Evolution

Mozgásban tart
Az „Open-Xchange OXtender for Business Mobility“ szoftver konnektorai a munkatársakat még eredményesebbé teszik. Az
új e-maileket, találkozókat, névjegyeket és feladatokat automatikusan küldi a mobil eszközeikre, mindeközben az OpenXchange Szerver ugyanezen adatokat biztonságosan tárolja. A rendszer támogatja az aktív szinkronizációt a Windows
Mobile (6-os verzió), Symbian OS-t futtató, Apple iPhone, Androin és a Blackberry telefonkészülékeken.

Az Open-Xchange ígérete
Open-Xchange tudja, hogy sikeres üzletéhez az e-mail és csoportmunka kulcsfontosságú tényezők. Az Open-Xchange
szervert kizárólag bizonyított és tesztelt összetevőkre építették. Ez garantálja Önnek a teljes megoldás hosszú távú
fenntarthatóságát. Amennyiben szüksége van rá, közvetlen támogatással segítünk. Az OX biztosítja az Ön alkalmazottai és
ügyfelei számára a levelezéshez, találkozókhoz, kapcsolatokhoz és a dokumentumokhoz történő az éjjel-nappali
hozzáférhetőséget.

További információért kérem, látogasson el a következő
weboldalra: www.indevox.hu
vagya gyártó weboldalára: www.open-xchange.com
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MAGYARORSZÁG
Indevox Kft.
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Telefon: (68) 680-111
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E-mail: sales@indevox.hu

A TERMÉK GYÁRTÓJÁNAK ELÉRHETŐSÉGE:
USA
Open-Xchange Inc.
303 South Broadway
Tarrytown, New York 10591
Tel.: +1 914 500-4020
info@open-xchange.com

EUROPA
Open-Xchange GmbH
Martinstr. 41
D-57462 Olpe
Tel.: +49 2761-8385-0
Fax: +49 2761-8385-30
info@open-xchange.com

Open-Xchange AG
Maxfeldstr. 9
D-90409 Nürnberg
Tel.: +49 911-180-1400
Fax: +49 911-180-1419
info@open-xchange.com
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