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MICROSOFT
EXCHANGE 2010
Microsoft Exchange er verdens mest brukte kommunikasjonsplattform for bedrifter, - med en markedsandel på nær 60%.
Økosoft leverer løsninger fra verdensledende
Microsoft, og med vår Hosted Exchange tilbyr vi
en kommunikasjons-plattform med gruppefunksjonalitet og full tilgjengelighet.
Microsoft Exchange øker bedriftens produktivitet gjennom avanserte tekniske løsninger; som
oppdatert/synkronisert e-post, filer, kalendere
og kontakter. I tillegg inneholder tjenesten mobil tilgjengelighet, avansert webmail og delte
kalendere som muliggjør booking eller ombooking av møter og møterom.. Felles oppgavelister kan etableres og ansvar fordeles blant
medarbeidere. Felles kontakter sikrer at kunders
kontaktinformasjon er tilgjengelige for alle samt
at de aldri mistes.
ARBEIDSRO
E-post er et virksomhetskritisk verktøy. Forskning viser at opptil 70% av all forretningsrelatert
informasjon finnes i e-post. Tap av e-post eller
forretningsrelatert kontaktinfo, filer og kalendere med møtebookinger kan føre til tap av
inntekter, misfornøyde kunder og problem med
gjennomføring av den daglige virksomhet og
drift.
Med Økosoft Hosted Microsoft Exchange kan
du ha arbeidsro og ”sove godt om natten” ettersom vår tjeneste inkluderer daglig backup
av e-post, kalendere, kontakter og delte filer
og mapper.

Den største fordelen med en hosted løsning er
trolig den sikkerhet som tjenesten representerer.
Med Hosted Exchange får du all kommunikasjonsfunksjonalitet du behøver, men uten den
administrative og driftsmessige bekymring.
Økosoft tilbyr en Hosted Exchange tjeneste som
tilsvarer det et stort konsern ville kreve. Vi drifter
tjenesten for deg, 24x7, hvilket også inkluderer
alle oppgraderinger, vedlikehold og en tjenestetilgjengelighet på 99,9%.
FÅ MER GJORT
Med Microsoft Exchange som mailserver og
Microsoft Office Outlook som klient kan medarbeidere gjøre mer enn bare sende og ta
imot e-post – de kan dele kalendere, mapper
og kontakter, og de kan nå sin informasjon fra
mobile enheter.
Ulike versjoner av Outlook finnes tilgjengelige
for arbeide fra din PC på kontoret, via internett
eller mobile enheter slik att du kan arbeide
uavhengig av hvor du befinner deg. Takket
være at du hele tiden arbeider mot èn og
samme Exchange server kommer din innboks
og øvrige mapper alltid å være synkronisert
uavhengig av hvilken Outlook klient du anvender.
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Hosted Microsoft Exchange er en e-postløsning
som er utviklet for å hjelpe organisasjoner med
å:
• Få tilgang til informasjon, også når man ikke
er på kontoret
• Få ut mer av et e-postsystem slik at medarbeidere får mer gjort
• Kunne nyte av den arbeidsro man bare kan
få ved å vite at man har en profesjonelt
håndtert tjeneste.
Internet cafe/annen pc (web access)

DELTE KALENDERE
Brukerne kan dele sine kalendere og
dermed se flere kalendere samtidig, hvilket
forenkler håndtering av møte-booking og
planlegging. Som invitert deltager til et møte
kan man ikke bare takke ja eller nei, men også
foreslå ny tid. Om man takker ja legges møtet
automatisk til i ens egen kalender. Man kan
også legge opp delte ressurser som møterom
og materiell slik at disse kan bookes og tilgjengelighet planlegges.
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TILGJENGELIGHET HVOR SOM HELST, NÅR SOM HELST

Medarbeidere får tilgang til et kjent og mangfoldig system basert på Microsoft Office Outlook 2010. Best av alt er kanskje at det finnes
en robust sikkerhet innebygd i systemet og at
systemet muliggjør en tilgjengelighet når som
helst og hvor som helst for hele organisasjonen
og ikke bare noen få utvalgte.

DELTE INNBOKSER
Medarbeidere kan dele innbokser via et
eneste klikk på musen! Dette gjør det mulig for
kolleger å ta del av og håndtere hverandres epost vid fravær og ferier etc. Du kan også søke
gjennom all e-post innen bedriften og etablere
delte e-postadresser som grupper av eller hele
organisasjonen kan håndtere og få tilgang til.

DELTE KONTAKTER
Kontakter i firma-kontaktlisten håndteres sentralt og deles av alle i organisasjonen.
De kan lastes ned til Outlook og synkroniseres
med Outlook Web Access (OWA). Distribusjonslister kan også etableres og håndteres sentralt for å muliggjøre rask kommunikasjon med
ulike grupper av eksempelvis medarbeidere,
avdelinger, kunder eller leverandører.

V

DELT OPPGAVEHÅNDTERING
Delt oppgaveliste gir mulighet til etablering
og delegering av ulike oppgaver og kan integreres med e-post påminnelser og kalender.
Brukerne kan følge med hvordan en oppgave
utvikler seg og se status ift. opprinnelig plan, når
den er gjennomført eller se hvor flaskehalsen
ligger.
ØKT MOBILITET
Medarbeidere får tilgang til en ekte push
e-post som er synkronisert uansett om den nås
via en PC, internett eller en annen mobil enhet
som for eksempel en smart phone.
FORBEDRET SIKKERHET
Antivirusprogram og sofistikert antispam
filter øker sikkerheten. Tjenesten muliggjør også
”remote wipe” av informasjon på mobiltelefoner – og sikrer at din forretningsinformasjon forblir
der den hører hjemme!
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