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M@il

Põhjalik valik koostöövahendeid ettevõtetele, sh 
e-posti, kalendri- ja dokumendijagamistööriistad

E-kirjade, kontaktide ja kalendrite reaalajas sünk- 
roonimine, mida toetab suurem osa mobiilseadmeid, 
standardprotokolle ja operatsioonisüsteeme

Äriklassi turvalisus ning mugav ühilduvus suuremate 
sõnumi- ja kalendrirakendustega

Läbiva mobiiliturbe valmislahendus, sh kaotatud seadme 
väljalülitamise ja andmetest tühjendamise funktsioon

Kasutajasõbralik mitmekeelne (inglise keel, tradit- 
siooniline hiina kiri ja lihtsustatud hiina kiri) veebiliides

Sisseehitatud viiruse- ja spämmitõrje

Üligranulaarsed teenuseklassid ja turbesuvandid on 
kohandatavad igale kasutajale, osakonnale või isegi 
domeenile

Hostitakse meie kindla taastamisvõimekusega ja 
99,9% käideldavusega andmekeskustes

Teenustarkvaralahendus, mille kasutamiseks pole vaja 
uut riistvara

CITIC Telecom CPC SmartCLOUD™ M@il on võimas hõlpsasti kasutatav koostööklient, millega oma e-kirju, 

kalendrit, kontakte, faile ja dokumente pilve salvestada ning sünkroonida. See ühildub mugavalt 

mitmesuguste süsteemide ja seadmetega, sh Windowsi, Maci ja Linux OS-iga, aga ka uusimate nutitelefonide 

ja muude mobiilseadmetega. SmartCLOUD™ M@il on täishostitav lahendus, mille saab juurutada kiiresti 

ning uusi halduskulusid tekitamata. Tegu on praktilise tööriistaga, mis muudab suhtlemise ja teabe jagamise 

lihtsamaks kui kunagi varem.

EELISED

Üliturvalised mobiilse koostöö vahendid

M@il pilevepõhine 
koostööpakett 
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Hostitakse CITIC Telecom CPC maailmataseme pilvarvutusplatvormil SmartCLOUD™ M@il 
pakub 99,9% käideldavust, sh töökindlat mobiili- ja brauseripõhist juurdepääsuettevõtte 
missioonikriitilistele vahenditele. Erinevalt tavalistest veebipõhistest e-posti teenustest 
pakub SmartCLOUD™ M@il äriklassi turvalisust, muu hulgas tagades, et kasutajad 
järgiksid rangeid infoturbereegleid, vältimaks lõppseadmest algavaid intsidente. Kõigile 
SmartCLOUD™ M@il'i mobiilirakenduse kasutajatele saab seadistada paroolid. 
Mobiilseadme varguse või kaotamise korral on võimalik kontost välja logida ja andmed 
turvaliselt kustutada. 

Läbiv 
lahendus

Kõik-ühes e-posti- ja koostööpakett rahvusvahelise haardega ettevõtetele

Reaalajaline veebi- ja pilvepõhine koostöö, ilma et oleks vaja uut riistvara

Suurendab ettevõtte töötajate tootlikkust, pakkudes juurdepääsu töökohale kõikjalt  
ja igast seadmest

Toetab mitut keelt, sh inglise keelt, traditsioonilist hiina kirja ja lihtsustatud hiina kirja

2 x 10GE SAN pilvekeskkonda

TÕELINE geograafilisel hajutatusel põhinev taastevõimekus

SmartCLOUD™ M@il varundab andmed korrapäraselt kõvakettale ja arhiivilindile

Võimsad eelised ettevõtetele

Konkurentsieelis

Läbimõeldud sidus lahendus

SmartCLOUD™ M@il on hõlpsasti seotav teie praeguse 

sõnumsidesüsteemiga ning pakub muljetavaldavat tootlikkust, 

ilma et oleks vaja juurutada keerulist lahendust või kanda kõrgeid 

kulusid. Kui teised teenused võivad teatud riikide vahelises 

suhtluses hätta jääda, siis SmartCLOUD™ M@il kasutab CITIC 

Telecom CPC aruka marsruutimise taristut, mis suunab sõnumid 

sihtkohta optimaalset teed mööda ning tagab kiire ja töökindla 

sõnumside. Üligranulaarsed teenuseklassid ja turbesuvandid on 

kohandatavad e-posti konto või domeeni kaupa ning peaaegu 

95% turvapoliitikatest on ka jagatud platvormil kliendi kaupa 

eristatavad. Valitav on isegi manuste suurus ja loetavus, 

edastusaadresside maksimumarv, veebipõhise kasutajaliidese 

juurdepääsetavus ja palju muid parameetreid! Võimsad ja 

mugavad meiliarhiivimistööriistad aitavad ettevõttes teavikuid ja 

teadmisi hallata, optimeerides mälukasutust ning vajadusel 

arhiivides sõnumeid. Neile ettevõtetele, kes eelistavad ise ehitada, 

pakume avatud API-d, mille abil on lihtne lisada väliseid lahendusi 

või siis valida paljude funktsionaalsete valmisaplettide hulgast.

Sisukas ja efektiivne koostöö
SmartCLOUD™ M@il toetab reaalajas sünkroonimist kõigi 

suuremate tootjate seadmete (sh iPhone, Android ja teised) 

ning standardprotokollide (sh IMAP, POP3 ja Outlook) vahel. 

Lisaks mobiilseadmetele töötab töölauaklient ka Windowsis, 

Macis ja Linuxis. Selles võimsas tarkvarapaketis on kõik, mida 

ettevõtted vajavad, alates e-postist, kalendritest ja 

dokumendijagamisest kuni kiirotsingufunktsioonide ja 

aadressiloenditeni.

CITIC Telecom CPC-le võite oma ettevõtte tähtsad andmed ja rakendused usaldada:

JUUNI
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@M@il pilvepõhine e-posti- ja koostööpakett

Kindlalt kaitstud mobiil-
seadmed ja juurdepääs


