MailPlus-licentie
Met de MailPlus- en MailPlus Server-pakketten kunt u voor uw bedrijf een veilige,
betrouwbare en particuliere e-mailserver opstellen en biedt u uw werknemers een
moderne e-mailclient voor ontvangst en verzending van berichten. Daarnaast kunt u
MailPlus en MailPlus Server installeren op uw Synology NAS en bent u niet afhankelijk
van services van derden. Bovendien krijgt u bij MailPlus 5 gratis accounts en een
kostenefficiënt licentieplan.
Hoogtepunten
●●

Een veilige, particuliere
en kosteneffectieve
e-mailoplossing

●●

High-availability-architectuur
maximaliseert de actieve
tijdsduur van service

●●

Naadloze integratie met
LDAP-server of Windows ASdomein voor het gedeelde
adressenboek van uw bedrijf

●●

Speciaal ontworpen algoritme
voor snelzoeken in volledige
tekst

●●

Mooi ontworpen en intuïtieve
e-mailclients voor efficiënt
e-mailbeheer

●●

Ondersteuning van
verschillende platformen voor
webclient en Android™/iOS
met toegewijde mobiele apps

Licentieplan
Synology MailPlus wordt geleverd met 5 gratis e-mailaccounts en door
aanvullende licenties te kopen kunt u meer accounts toevoegen. We bieden
de keuze uit twee licentiepakketten: 5 of 20 e-mailaccounts, beide met een
permanente geldigheid. De inbegrepen licenties kunnen alleen voor een
Synology NAS worden gebruikt en kunnen na activering niet naar een andere
Synology NAS worden gemigreerd.
Bovendien worden e-mailadressen niet als e-mailaccounts beschouwd en hebt u
daarvoor geen extra licenties nodig.

High Availability-architectuur
Voor de high-availability-ondersteuning in MailPlus worden geen kosten in
rekening gebracht en een cluster bevat standaard 10 gratis e-mailaccounts.
Om meer e-mailaccounts met licenties te gebruiken, moet u van Synology
gekochte licentiesleutels toepassen. Wilt u bijvoorbeeld 25 e-mailaccounts in de
high-availability-cluster inschakelen, dan hebt u 15 aanvullende licenties nodig.

MailPlus Web Client en Mobile App
Het gebruik van MailPlus Web Client en de desbetreffende mobiele toepassing
(beschikbaar voor Android™ en iOS) brengen geen kosten met zich mee en ze
worden gratis regelmatig bijgewerkte door de MailPlus Server.

Licentie-activering en accountbeheer
Primair

Secundair

MailPlus Server
Het MailPlus Server-pakket maakt van uw
Synology NAS een krachtige en flexibele
e-mailserver met high-availability-design,
spamfilters en malware-bescherming
zodat uw bedrijfscommunicatie altijd goed
worden beschermd en beschikbaar zijn.

Om de gekochte licentiesleutels toe te passen, moet u zich als administrator
aanmelden bij de Synology NAS. Vervolgens opent u MailPlus Server en gaat
u naar Licentie om de sleutels toe te passen (internetverbinding vereist). Een
licentiesleutel kan uitsluitend op eem MailPuls-ondersteunde Synology NAS
worden gebruikt.
Wilt u e-mailaccount activeren of deactiveren, ga dan naar Account om uw
accounts te beheren.
Om alle geactiveerde licenties te controleren, meldt u zich aan bij uw Synology
Account op account.synology.com.

Web Client/Mobile App
MailPlus biedt ondersteuning voor
verschillende platformen op uw
webbrowser en mobiele apparaten.
Organiseer uw e-mailberichten met labels,
sorteer de berichten met filters of zoek snel
naar e-mailberichten.
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