V porovnání s jinými řešeními vám poskytne
e-mail, kalendáře, kontakty a Instant Messaging
mnohem jednodušeji a za zlomek nákladů.
Kerio Connect je řešení pro messaging a spolupráci, které vyhovuje potřebám malých a středních
firem a nabízí širokou škálu vlastností. Uživatelé mohou používat své oblíbené e-mailové klienty
a získají též snadný přístup k poště přes intuitivní webové rozhraní. Kerio Connect je vysoce
stabilní. Můžete se soustředit na svou obchodní činnost namísto neočekávaných výpadků.
Multiplatformní podpora
nejrůznějších e-mailových klientů
zajistí uživatelům požadovanou
flexibilitu.
Ochrana uživatelů e-mailu
a sítě prostřednictvím
bezpečnostních funkcí, jako je
šifrování SSL, S/MIME
a efektivních antivirových
a antispamových nástrojů.
Intuitivní správa kdykoli
a odkudkoli prostřednictvím
webového administračního
rozhraní Kerio Connect.

Podpora různých platforem
■

■

■

■

Podpora široké řady messagingových aplikací zajistí uživatelům požadovanou flexibilitu.
Prostřednictvím Kerio Connect Client a vašeho
oblíbeného prohlížeče uvidíte dostupnost svých
kolegů, můžete chatovat v reálném čase, plánovat
schůzky a posílat bohatě formátované e-maily.
Desktopová aplikace Kerio Connect pro Mac
a Windows.
Plná podpora pro Outlook (Windows a Mac),
nativní aplikace na Mac a veškeré e-mailové klienty
založené na IMAP a POP.
Koncoví uživatelé si pomocí nástrojů pro
automatickou konfiguraci mohou Kerio Connect nastavit sami.

Rychlé nasazení v jakémkoli
IT prostředí – v cloudu, ve firmě
nebo ve virtuálním prostředí.

■

Zabezpečená podpora široké
škály mobilních zařízení – od
telefonů iPhone a zařízení se
systémem Android až po tablety.

Ochrana uživatelů a sítě pomocí integrovaných
bezpečnostních funkcí
Kerio Connect: Secure & protected

■

■

■

■

■

■

Efektivní zabezpečení prostřednictvím šifrování
SSL a S/MIME.
Ochrana proti nevyžádané poště se skládá
z několika vrtev a zajistí tak, že vaše poštovní
schránka nebude zahlcena nechtěnými zprávami.
Ochrana sítě před viry, trojskými koňmi, červy,
spywarem a adwarem. Minimalizace dopadů
na paměť a výkon systému pomocí Kerio Antivirus.
Blokování IP adres při podezření, že dochází
k útokům s cílem uhádnout hesla. Blokování účtů, které se staly cílem těchto útoků.
Možnost neblokovat pokusy z lokální sítě.
Ověřování pokusů o přihlášení mezi klientem a serverem či mezi servery pomocí
protokolu Kerberos.
Ochrana před útoky hackerů a jinou škodlivou činností obcházející firewall
prostřednictvím automatického filtrování a zakázáním podezřelých příloh.
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Snadná a efektivní správa e-mailů, kalendářů a dalších
důležitých funkcí

Kerio Connect: Unparalleled simplicity

Využívejte MyKerio a spravujte veškerá nasazení Kerio Connect prostřednictvím
centralizovaného webového rozhraní, které vám poskytne souhrné systémové
informace, automatické zálohování konfigurace, monitorování stavu, systémové
notifikace a úplnou vzdálenou konfiguraci.

■

Plné nebo diferenciální zálohování na vyžádání či v rámci plánu. Zálohovat můžete
data i konfiguraci serveru, aniž by došlo k výpadku.

■

Odstupňovaná oprávnění pro správu a řízení serveru, veřejných a archivních
složek.

■

Podrobné logy, reporty a statistiky využívání.

■

Integrace s oblíbenými adresářovými službami jako jsou Apple Open Directory
a Microsoft Active Directory.

■

Kerio Connect: Flexible Deployment

Rychlé nasazení v jakémkoli IT prostředí
■

■

■

■

■

Systém lze nasadit na jeden hardware společně s jinými podnikovými
aplikacemi a také na oblíbených virtuálních platformách jako je VMware
a Hyper-V.
Software Kerio Connect můžete nainstalovat na stávající hardware –
podporuje totiž většinu verzí systémů Windows, Linux a Mac OS X.
Kerio Connect můžete také získat ve formě Kerio Cloud či průběžně placené
hostované služby zajišťované autorizovanými poskytovateli hostingu Kerio
Connect.
Kerio Connect lze integrovat do stávajících IT systémů. Uživatelé tak získávají
prvotřídní služby jak v kanceláři, tak i na cestách.
Díky bezplatným nástrojům pro migraci je přechod z Exchange, IMAP
či jakéhokoli jiného prostředí rychlý a snadný.

Možnost bez problémů používat vlastní mobilní
zařízení, které si zaměstnanci vyberou
■

■

■

■

Prostřednictvím protokolů Exchange ActiveSync nebo IMAP/CalDAV/CardDAV
zajišťuje Kerio Connect podporu široké škály mobilních zařízení – od telefonů
iPhone a zařízení se systémem Android až po nejrůznější tablety.
Bezpečná komunikace přes protokoly SSL a S/MIME ochrání uživatele i na
cestách.
Koncoví uživatelé mohou konfigurovat vlastní mobilní zařízení, aniž by museli
žádat o pomoc IT oddělení.
Vzdálené vymazání dat z mobilních zařízení ochrání uživatele v případě, že se jim
zařízení ztratí nebo je odcizeno.
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Kerio Connect: BYOD

