NAPREDNA IN ZANESLJIVA
REŠITEV

KAJ JE ZIMBRA?
Zimbra Collaboration Suite (ZCS) je inovativna
sodelovalna
rešitev
s
poudarkom
na
skupinskem delu in sporočanju.

Zimbra je več kot primerna alternativa
nekaterim drugim rešitvam. Vedno več
uspešnih migracij iz MS Exchange, tudi zaradi
nižjih stroškov lastništva, ob enakih ali
naprednejših funkcionalnostih.

Je vodilna odprtokodna rešitev za podjetja
vseh
velikosti,
primerna
tudi
za
telekomunikacijske
ponudnike
storitev,
izobraževalne ustanove in vladne organizacije,
ki uporabnikom in upravljalcem ponuja izjemne
zmogljivosti ob hkratnem znižanju skupnih
stroškov lastništva (TCO), ki so v podjetju
namenjeni tovrstnim rešitvam.

Administratorji
lahko
zelo
enostavno
upravljajo domene, strežnike in račune, in
sicer kar iz brskalnika, ki temelji na
administracijski konzoli, od koder lahko
upravljajo
varnostne
kopije,
e-poštne
predale, domene...

Oddaljeni sodelavci na dosegu miške.
Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

Agenda Open Systems

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY,S BUSINESSES

FUNKCIONALNOSTI, KI SO NA
VOLJO:
•

Hitra, zanesljiva in napredna elektronska

•

pošta: sestavljanje, branje, odgovarjanje,
posredovanje
elektronske
pošte
ter
uporaba
drugih
standardnih
poštnih
funkcij (enostavno iskanje, označevanje in
arhiviranje e-pošte, možnost potisne
pošte),
osebni in skupinski koledarji ter njihova

•

skupna raba: združen pogled na več
koledarjev hkrati (število koledarjev je
neomejeno),
deljeni stiki in adresarji,

•
•

deljena opravila in dokumenti,

•

rezervacija službenega avtomobila,

•

usklajevanje

•

odsotnostjo zaposlenih,
Zimbra talk (klepeti) ...

sklicevanje sestankov in sej,
dopustov

in

pregled

nad

Sodelovanje in deljeni vpogledi so glede na
vaše želje in potrebe možni na vseh ravneh in
po različnih kriterijih (po projektih, strankah,
zaposlenih, dopustih itd.)

VARNA REŠITEV

DOSTOP
Dostop je možen z uporabo:
• spletnega brskalnika (Firefox, MS
Internet
Explorer,
Chrome,...):
uporaba
bogatega
Ajax
administracijsko
uporabniškega
vmesnika,
• različnih vmesnikov (programov):
MS Outlook in Outlook Express,
Mozilla Thunderbird, Apple Mail,
• namizne aplikacije: Zimbra Desktop
in ostalih (seveda tudi iz vseh
operacijskih sistemov),
• mobilnih naprav oz. pametnih
telefonov: Android, Windows Mobile,
iPhone, Symbian ...

RAZŠIRLJIVOST
Zimbra se lahko povezuje z drugimi poslovnimi
sistemi. Je razširljiva rešitev, ki jo lahko
kadarkoli dodatno prilagajate v skladu s svojimi
željami, in sicer tako glede videza kot
funkcionalnosti.
Odličen sistem vnaprej pripravljenih dodatnih
funkcionalnosti
(Zimlets)
vam
omogoča
nenehne
prilagoditve
in
funkcionalne
nadgradnje.

ZCS vsebuje varnostno rešitev, vključno z vgrajeno
anti-spam in anti-virus zaščito. Omogoča varen
dostop prek različnih standardnih in/ ali naprednih
protokolov, tudi z uporabo šifrirnih mehanizmov
(SSL/TLS). Zimbra sodi med bolj varne rešitve za
elektronsko pošto in sodelovanje.

MOBILNA REŠITEV
Takojšnja sinhronizacija - dostop do e-pošte,
koledarjev, dokumentov in ostalih storitev vedno in
povsod.

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

