Licence služby MailPlus
Balíčky MailPlus a MailPlus Server umožňují vaší firmě vytvořit zabezpečený a
spolehlivý soukromý poštovní server a současně vašim zaměstnancům nabízejí
moderního poštovního klienta určeného pro příjem i odesílání zpráv. Balíčky MailPlus
a MailPlus Server lze navíc nainstalovat do zařízení Synology NAS, takže není nutné
se spoléhat na služby jiných společnosti. Služba MailPlus se navíc dodává s 5
bezplatnými účty a nabízí vám cenově výhodný licenční plán.
Klíčové vlastnosti
●●

Bezpečné, soukromé a úsporné
řešení e-mailových služeb

●●

Architektura highavailability maximalizuje
provozuschopnost služby

●●

Bezproblémová integrace
se serverem LDAP nebo
s doménou Windows AD
umožňuje používat sdílený
adresář vaší společnosti

●●

Speciální algoritmus
vysokorychlostního
plnotextového vyhledávání

●●

Nádherně navržení a intuitivní
poštovní klienti umožňují
efektivní správu e-mailů

●●

Podpora více platforem
na webovém klientovi a
vyhrazené mobilní aplikace pro
systémy Android™/iOS

Licenční plán
Služba Synology MailPlus se dodává s 5 bezplatnými poštovními účty a
umožňuje přidávat další účty pomocí dalších zakoupených licencí. Nabízíme dva
druhy licenčních balíčků odpovídajících vašim potřebám: 5 nebo 20 jednotek
e-mailových účtů, v obou případech s trvalou platností. Zahrnuté licence lze
použít pouze v jednom zařízení Synology NAS a po aktivaci je nelze migrovat
do jiného zařízení Synology NAS.
Poštovní aliasy se navíc nepovažují za e-mailové účty a proto nevyžadují ke
svému používání žádné licence.

Architektura high-availability
Za podporu funkce high-availability ve službě MailPlus se neúčtuje žádný
další poplatek a jeden výchozí cluster obsahuje 10 bezplatných poštovních
účtů. Chcete-li používat více licencovaných e-mailových účtů, musíte uplatnit
zakoupené licenční klíče od společnosti Synology. Pokud tak má být v clusteru
high-availability povoleno 25 e-mailových účtů, potřebujete 15 dalších licencí.

Webový klient a mobilní aplikace MailPlus
Webový klient MailPlus a jeho mobilní aplikace (dostupná pro systémy Android™
a iOS) nevyžadují při používání žádné poplatky a budou se pravidelně bezplatně
aktualizovat se službou MailPlus Server.

Aktivace licencí a správa účtu
Primární

Sekundární

MailPlus Server
Balíček MailPlus Server přemění zařízení
Synology NAS na výkonný a odolný
poštovní server nabízející architekturu
high-availability, spamové filtry a ochranu
proti malwaru a zajišťující pro vaši
společnost plynulou, dobře chráněnou a
neustále dostupnou komunikaci.

Abyste mohli uplatnit zakoupené licenční klíče, musíte se přihlásit k zařízení
Synology NAS jako správce. Poté otevřete službu MailPlus Server, přejděte do
části Licence a uplatněte klíče (vyžaduje se připojení k internetu). Jeden licenční
klíč lze uplatnit pouze na jedno zařízení Synology NAS s podporou služby
MailPlus.
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat e-mailové účty, je možné jejich správu
provádět v části Účet.
Chcete-li zkontrolovat všechny svoje aktivované licence, přihlaste se ke svému
účtu Synology na webu account.synology.com.

Webový klient / mobilní aplikace
Služba MailPlus nabízí prostřednictvím
webového prohlížeče a mobilních zařízení
podporu více platforem. E-maily je možné
organizovat pomocí popisků, řadit pomocí
filtrů a rychle prohledávat.
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