
MailPlus licenc

Licenc-előfizetés
A Synology MailPlus alapértelmezés szerint 5 ingyenes e-mail-fiókot 
tartalmaz. Ezt a számot további licencek vásárlásával növelheti. Hogy minden 
igénynek megfeleljünk, két különböző licenccsomagot kínálunk: Az egyik 
csomag 5, míg a másik 20 e-mail-fiókot tartalmaz, a fiókok mindkét esetben 
örökös érvényességgel bírnak. A csomagokban foglalt licencek kizárólag 
ugyanazon a Synology NAS eszközön használhatók fel, és aktiválásukat követően 
nem telepíthetők át más Synology NAS eszközökre.

Ezenfelül az e-mail-aliasokat nem tekintjük új e-mail-fiókoknak, így ezekhez 
nincs szükség licenc vásárlására.

High-Availability architektúra
A high-availability díjmentes támogatást élvez a MailPlus rendszerében, a 
klaszterekhez alapértelmezés szerint 10 ingyenes e-mail-fiók tartozik. Ha 
több e-mail-fiókot szeretne használatba venni, alkalmazza a Synologytól 
megvásárolható licenckulcsokat. Ha például a high-availability klaszterben 25 
e-mail-fiókot szeretne használni, 15 további licencet kell vásárolnia.

 ● Biztonságos, privát és 
költséghatékony megoldás a 
levelezésre

 ● A high-availability architektúra 
minimálisra csökkenti az 
állásidőt

 ● Zökkenőmentes integráció 
a közös vállalati címtárhoz 
használt LDAP-szerverrel vagy 
Windows AD-tartománnyal

 ● A speciálisan kifejlesztett 
algoritmusok felgyorsítják a 
teljes szövegben való keresést

 ● A vonzó megjelenésű és 
intuitív használatot kínáló 
levelezőkliens megkönnyíti az 
e-mailek hatékony kezelését

 ● Többplatformos támogatás 
a webklienseknek és az 
Android™-/iOS-rendszereken 
elérhető dedikált 
mobilalkalmazásoknak 
köszönhetően

Főbb jellemzők

A MailPlus és MailPlus Server csomagok segítségével vállalkozása biztonságos, 
megbízható és privát levelezőszerverre tehet szert, melynek segítségével dolgozói 
modern levelezőkliens használatával küldhetnek és fogadhatnak e-maileket. A 
MailPlus és MailPlus Server ezenfelül közvetlenül a Synology NAS eszközre telepíthető, 
így nincs szükség külső fejlesztők szolgáltatásainak használatára. A MailPlus 
ráadásul alapértelmezés szerint 5 ingyenes fiókot tartalmaz, és a továbbiakhoz is 
költséghatékony licenctervet kínál Önnek.



MailPlus webkliens és mobilalkalmazás
A MailPlus webes kliens, valamint az ehhez tartozó (Android™- és iOS-
eszközökön elérhető) mobilalkalmazás szintén ingyenes. Az alkalmazásokat a 
MailPlus Server alkalmazással együtt rendszeresen frissítjük.

A licencek aktiválása és a fiókok kezelése
A megvásárolt licenckulcsok alkalmazásához rendszergazdaként kell 
bejelentkeznie a Synology NAS eszközre. Ezt követően nyissa meg a MailPlus 
Server alkalmazást, és lépjen a Licenc menüpontra (internetkapcsolat 
szükséges). Egy licenckulcs csak egy Synology NAS eszközön futó MailPlus 
alkalmazáshoz használható fel.

Az e-mail-fiókok aktiválásához vagy deaktiválásához lépjen a Fiók menüpontra, 
és végezze el a kívánt műveletet.

Az összes aktivált licenc ellenőrzéséhez jelentkezzen be Synology fiókjába az 
account.synology.com/hu-hu oldalon.

Webkliens/mobilalkalmazás 

A MailPlus böngészőben és 
mobileszközökön is elérhető, így több 
platformon is használható. Leveleit címkék 
és szűrők segítségével rendszerezheti, így 
másodpercek alatt megtalálja a keresett 
e-mailt.

MailPlus Server

A MailPlus Server csomag hatékony, 
ellenálló levelezőszerverré alakítja 
Synology NAS eszközét, mely high-
availability funkciót, levélszemétszűrőt 
és rosszindulatú programok elleni 
védelmet is tartalmaz, így biztosítja, hogy 
a vállalati kommunikáció zökkenőmentes 
és biztonságos legyen, valamint soha ne 
álljon le.

SYNOLOGY INC.
A Synology a lehető legteljesebb mértékben felhasználja a legújabb technológiákat, hogy az üzleti és otthoni felhasználók számára egyaránt elérhetővé tegye a megbízható és 
költségkímélő központosított adattárolást, az adatok gyors és egyszerű biztonsági mentését, a fájlok megosztását és szinkronizálását különböző platformokon keresztül, valamint 
az adatok dinamikus hozzáférhetőségét. A Synology célja, hogy előremutató funkciókkal ellátott termékeket szállítson, illetve, hogy kategóriájában első legyen az ügyfelekkel való 
kapcsolattartásban.
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