
Licencja MailPlus

Plan licencjonowania
Pakiet Synology MailPlus zapewnia 5 darmowych kont e-mail oraz możliwość 
dodania dodatkowych kont przy użyciu zakupionych licencji. Oferujemy dwa 
rodzaje pakietów licencyjnych dostosowanych do potrzeb użytkowników: 5 lub 
20 jednostek kont e-mail o bezterminowej ważności. Dołączone licencje mogą 
zostać zastosowane tylko na jednym serwerze Synology NAS i po aktywacji nie 
można ich przenieść do innego serwera Synology NAS.

Ponadto aliasy e-mail nie są uznawane za konta e-mail i nie wymagają licencji.

Architektura High-availability
Za obsługę funkcji high-availability w MailPlus nie są pobierane żadne 
dodatkowe opłaty, a jeden klaster zawiera domyślnie 10 bezpłatnych kont 
e-mail. Aby móc korzystać z większej liczby licencjonowanych kont e-mail, 
konieczne jest zastosowanie kluczy licencyjnych zakupionych od firmy Synology. 
Na przykład, aby włączyć 25 kont e-mail w klastrze high-availability, należy 
nabyć 15 dodatkowych licencji.

 ● Bezpieczne, prywatne i 
niedrogie rozwiązanie poczty 
e-mail

 ● Architektura high-availability 
maksymalizuje czas działania 
usługi

 ● Bezproblemowa integracja 
współdzielonej książki 
adresowej firmy z serwerem 
LDAP lub domeną Windows AD

 ● Specjalnie zaprojektowany 
algorytm do szybkiego 
pełnego wyszukiwania tekstu

 ● Przyjemne dla oka i intuicyjne 
aplikacje klienckie poczty 
umożliwiają efektywne 
zarządzanie wiadomościami 
e-mail

 ● Wieloplatformowa obsługa przy 
użyciu klienta sieciowego oraz 
obsługa systemów Android™/
iOS dzięki dedykowanym 
aplikacjom mobilnym

Najważniejsze cechy

Pakiety MailPlus i MailPlus Server umożliwiają utworzenie w firmie bezpiecznego, 
niezawodnego i prywatnego serwera poczty oraz zapewniają pracownikom 
możliwość odbierania i wysyłania wiadomości przy użyciu nowoczesnego klienta 
poczty. Ponadto na serwerze Synology NAS można zainstalować pakiety MailPlus i 
MailPlus Server, dzięki czemu nie ma konieczności korzystania z usług firm trzecich. 
Co najważniejsze, pakiet MailPlus zapewnia 5 bezpłatnych kont i oszczędny plan 
licencjonowania.



Aplikacja klienta sieciowego i aplikacja mobilna MailPlus
Klient sieciowy MailPlus i aplikacja mobilna (dostępna dla systemu Android™ i 
iOS) nie naliczają opłat za użytkowanie i są regularnie i bezpłatnie aktualizowane 
przy użyciu serwera MailPlus Server.

Aktywacja licencji i zarządzanie kontami
Aby zastosować zakupione klucze licencyjne, należy zalogować się do serwera 
Synology NAS przy użyciu konta administratora. Następnie należy otworzyć 
aplikację MailPlus Server i przejść do obszaru Licencja, aby zastosować klucze 
(wymagane jest połączenie z Internetem). Jeden klucz licencyjny może zostać 
zastosowany tylko do jednego serwera Synology NAS obsługiwanego przez 
MailPlus.

Aby aktywować lub dezaktywować konta e-mail, przejdź do obszaru Konto w 
celu uzyskania dostępu do opcji zarządzania.

Aby sprawdzić wszystkie aktywowane licencje, zaloguj się na konto Synology 
pod adresem account.synology.com.

Klient sieciowy/Aplikacja mobilna 

MailPlus zapewnia wieloplatformową 
obsługę w przeglądarce internetowej i 
na urządzeniach mobilnych. Porządkuj 
wiadomości za pomocą etykiet, sortuj 
je przy użyciu filtrów i przeszukuj je w 
mgnieniu oka.

MailPlus Server

Pakiet MailPlus Server przekształca 
serwer Synology NAS we wszechstronny, 
stabilny serwer pocztowy z funkcją 
high-availability wyposażony w 
filtry antyspamowe i ochronę przed 
szkodliwym oprogramowaniem, 
zapewniając firmie płynną, bezpieczną i 
stale dostępną komunikację.

SYNOLOGY INC.
Firma Synology dąży do pełnego wykorzystania najnowszych technologii, aby zapewniać firmom i użytkownikom indywidualnym niezawodne oraz przystępne cenowo 
rozwiązania do centralizacji pamięci masowej, łatwego wykonywania kopii zapasowych danych, udostępniania i synchronizowania plików pomiędzy różnymi platformami, a 
także uzyskiwania dostępu do danych przy użyciu urządzeń mobilnych. Celem firmy Synology jest dostarczanie klientom produktów, które zaspokoją ich przyszłe potrzeby, oraz 
zapewnienie im najlepszej w danej klasie obsługi.
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Siedziba główna
Synology Inc. 3F-3, No. 106, Chang An W. Rd., Tajpej, Tajwan, tel.: +886 2 2552 1814, faks: +886 2 2552 1824

Chiny
Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638 
Hengfeng Rd., Zhabei Dist. 
Szanghaj, Chiny

Wielka Brytania
Synology UK Ltd.
Unit C, Denbigh West Business Park 
Third Avenue, Bletchley
Milton Keynes, MK1 1DH, Wielka 
Brytania
Tel.: +44 1908 366380

Niemcy
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Niemcy
Tel.: +49 211 9666 9666

Ameryka Północna i Południowa
Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 
Bellevue, WA 98006, USA
Tel.: +1 425 818 1587

Francja
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie, Francja
Tel.: +33 147 176288

Główny Dodatkowy


