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Powierzchnia dyskowa
W ramach poczty Mail Cloud dostępna jest powierzchnia dyskowa od
25 GB. Można nią zarządzać indywidualnie w ramach konta
pocztowego.
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Liczba kont e-mail
W ramach poczty Mail Cloud możliwe jest założenie od 1 do
nielimitowanej liczby kont e-mail. Każde z założonych kont posiada
dostęp do programu Active.office oraz Active.office lajt, z poziomu
których użytkownik może samodzielnie zarządzać swoim kontem
pocztowym. Minimalny rozmiar konta to 500 MB.

Aliasy pocztowe
Alternatywne adresy konta e-mail, dzięki którym możliwe jest
posiadanie kilku adresów pocztowych wskazujących fizycznie na
jedno
konto.
Przykładowo,
stworzenie
aliasu
prezes@nazwadomeny1.pl
wskazującego
na
konto
biuro@nazwadomeny1.pl spowoduje, że każdy e-mail wysłany na
adres
prezes@nazwadomeny1.pl
dotrze
na
konto
biuro@nazwadomeny1.pl. Liczba aliasów jest nieograniczona.

Domeny główne
Możliwość dodania niezależnych od siebie domen do panelu
zarządzania serwerem poczty – Active.admin. Pozwala to m.in. na
dodanie do serwera kilku niezależnych kont e-mail o takich samych
nazwach, ale w różnych domenach głównych.

Domeny dodatkowe
Możliwość dodania domen dodatkowych do wybranej domeny
głównej – adres e-mail utworzony dla takiej pary domen będzie
adresem wspólnym.
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Identyczna nazwa kont e-mail dla wielu domen
Funkcjonalność umożliwia tworzenie niezależnych od siebie kont
e-mail w ramach wielu domen powiązanych z pakietem (np.
niezależne od siebie konta biuro@firma1.pl i biuro@firma2.pl),
dzięki czemu w ramach jednego pakietu istnieje możliwość
obsługiwania korespondencji więcej niż jednego podmiotu.
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Monitor zajętości
Umożliwia cykliczne sprawdzanie poziomu wykorzystania przestrzeni
dyskowej. W przypadku przekroczenia ustalonego poziomu zajętości
tworzony i wysyłany jest na zdefiniowany adres e-mail raport.

Roczny pakiet transferu
Transfer określa całkowitą ilość danych przesyłanych z i do
sieci internetowej. Użytkownicy usługi otrzymują roczny
pakiet przesyłu danych bez limitu, co gwarantuje pełną
płynność prowadzonych korespondencji e-mail.

Kopia bezpieczeństwa (backup 48h wstecz)
W celu ochrony danych Klientów codziennie, w godzinach nocnych
wykonywane są kopie bezpieczeństwa (backup). Przywrócenie
danych z kopii bezpieczeństwa jest opcjonalne i odbywa się na
warunkach przedstawionych w ramach Usług IT świadczonych przez
nazwa.pl.

Poczta dla urządzeń mobilnych (Active.office lajt)
Dedykowana aplikacja dla użytkowników korzystających z Internetu
za pomocą urządzeń mobilnych.

Obsługa własnych domen
W codziennej korespondencji istotna jest profesjonalna prezentacja.
Dlatego do każdego konta pocztowego – nawet bezpłatnego –
można dodać własną unikalną domenę. Dzięki temu wiadomości
wysyłane są z adresu np. biuro@twojanazwa.pl
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Obsługa protokołu IMAP
Protokół zapewnia możliwość jednoczesnej obsługi wielu
użytkowników korzystających z jednego konta pocztowego, lepsze
wsparcie technologii mobilnych, personalizację ustawień poczty oraz
automatyczną synchronizację zawartości skrzynki pocztowej
pomiędzy komputerem lokalnym a serwerem. To idealne
rozwiązanie dla użytkowników, którzy korzystają z poczty w wielu
miejscach na raz, tj. komputer, urządzenie mobilne, poczta przez
WWW.
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Sygnatura
Jest to podpis w wiadomości. Korzystając z Active.office, dla każdego
konta pocztowego można tworzyć ich wiele – także z
wykorzystaniem HTML.

Przekierowania poczty
Funkcjonalność pozwala na przekazywanie wszystkich wiadomości z
danego adresu pocztowego na wskazaną skrzynkę e-mail. Dzięki niej
istnieje możliwość monitorowania wiadomości spływających na kilka
skrzynek pocztowych, w jednym miejscu, przy logowaniu się na jedno
wybrane konto.

Filtrowanie poczty
Active.office oferuje możliwość filtrowania wiadomości, poprzez
tworzenie reguł – zarówno najprostszych (np. przeniesienie
wiadomości od konkretnego nadawcy do ustalonego folderu), po
bardzo złożone (np. uwzględniające wyrażenia regularne).

Funkcja catch-all dla poczty
Umożliwia przekazanie wiadomości, wysłanej na dowolny,
nieistniejący adres w domenie, na wskazane konto pocztowe. W
przypadku, w którym korespondent pomyli się podczas podawania
nazwy konta mailowego, wiadomość trafi na wyznaczony przez
użytkownika adres e-mail.
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Folder poczty
Oprócz podstawowych folderów pocztowych (Odebrane, Wysłane,
Szkice, Kosz, Spam), istnieje możliwość tworzenia dodatkowych
folderów i podfolderów w skrzynce pocztowej.
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Autoresponder dla poczty
Funkcja generująca automatyczną odpowiedź na przychodzącą
wiadomość e-mail. Dzięki niej istnieje możliwość poinformowania
korespondentów, np. o nieobecności czy odbywanym urlopie

Kalendarz
Obok podstawowej usługi pocztowej w ramach Active.office
udostępniamy funkcjonalny organizer, w skład którego wchodzi
między innymi Kalendarz, z pomocą którego można lepiej
zaplanować czas.

Logowanie przez SSL
Strona logowania do kont pocztowych zabezpieczona jest
certyfikatem SSL, co oznacza, że dane są szyfrowane w taki sposób,
aby inni użytkownicy Internetu nie mogli ich odczytać

Bezpieczny odczyt przez SSL
Pakiety pocztowe udostępniają protokół szyfrowania SSL, który
pozwoli Ci na bezpieczne odbieranie oraz wysyłanie poczty.
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System antyspamowy dla poczty
Zapobiega otrzymywaniu niepożądanych wiadomości e-mail,
zmniejszając ilość spamu do minimum. System blokuje dostarczanie
poczty z adresów i serwerów pocztowych, które znajdują się na
globalnej liście adresów znanych z wysyłania spamu, a dodatkowo
weryfikuje zawartość e-maili pod kątem słów kluczowych.
Lista jest aktualizowana przez 24h/7. Klient ma także możliwość
samodzielnego definiowania poziomów, dla których wiadomość
będzie uznana za spam.
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Poczta z poziomu WWW (Active.office)
Rozbudowany, profesjonalny program pocztowy obsługiwany przez
stronę WWW, który posiada szereg dodatkowych funkcjonalności,
m.in. kalendarz, edytor zadań oraz edytor notatek tekstowych, bazę
kontaktów firm i osób prywatnych.

System antywirusowy dla poczty
Zabezpiecza konta pocztowe przed szkodliwym oprogramowaniem.
W niezwykle rzadkich sytuacjach działalność systemu może
spowodować, że wybrane wiadomości e-mail zostaną oznaczone
przez system jako potencjalne zagrożenie i w efekcie mogą zostać
odrzucone.

Serwer w Polsce
Dbając o bezpieczeństwo i stabilność świadczonych usług, firma
zdecydowała się na kolokację swoich serwerów w
najnowocześniejszym Data Center w Polsce, gdzie dla serwerów
została przygotowana specjalnie wydzielona przestrzeń, chroniona
wielopoziomową kontrolą dostępu. Bezpieczeństwo serwerów
nazwa.pl gwarantowane jest przez zgodność z najwyższą klasą
standardu ANSI/TIA 942 - TIER IV, Certyfikaty Bezpieczeństwa
Przemysłowego II stopnia, Tajne NATO, Tajne UNIA, Tajne KRAJ,
certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 HU
11/6162 oraz siedmiostopniową kontrolę dostępu.
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Liczba obsługiwanych domen
Funkcjonalność umożliwia tworzenie niezależnych od siebie kont
e-mail w ramach wielu domen powiązanych z pakietem (np.
niezależne od siebie konta biuro@firma1.pl i biuro@firma2.pl),
dzięki czemu w ramach jednego pakietu istnieje możliwość
obsługiwania korespondencji więcej niż jednego podmiotu.
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Obsługa kont zewnętrznych (Active.office)
Możliwość dodania zewnętrznych kont do programu Active.office,
dzięki temu można obsługiwać kilka kont pocztowych jednocześnie.

Wsparcie 24/7 (telefon, e-mail, chat)
Klienci korzystający z poczty Mail Cloud mają zapewnione
wsparcie doświadczonych Konsultantów przez 24/7.

