
E-Mail
Microsoft Hosted Exchange Basic

Microsoft Exchange is ’s werelds meest gebruikte e-mailserver. 

Met deze basic service is het mogelijk om via de internetbrowser 

toegang te krijgen tot uw e-mail. Daarbij wordt gebruikt gemaakt 

van Microsoft Outlook Web Access dat nagenoeg dezelfde 

functionaliteiten biedt als Microsoft Outlook. 

Microsoft Hosted Exchange Basic biedt ook mogelijkheden om 

gegevens via POP3 of IMAP te synchroniseren met e-mail clients 

als Microsoft Outlook, Gmail, Hotmail e.d.

Deze service biedt geen mogelijkheden om folders, adresboeken, agenda’s en taken te delen met andere gebruikers. Mocht deze 

functionaliteit op termijn toch gewenst zijn, dan ken men zonder verlies van gegevens uitbreiden naar Hosted Microsoft Exchange Enterprise.

Microsoft Hosted Exchange Enterprise

Hosted Exchange Enterprise is een betrouwbare, schaalbare oplossing en biedt een groot aantal verschillende functionaliteiten om de 

onderlinge samenwerking en communicatie te optimaliseren, zoals e-mail, Instant Messaging, video-vergaderen, groepsplanning, starten 

van discussiegroepen en toegang tot teammappen.

In tegenstelling tot de Hosted Exchange Basic versie biedt deze service wel de mogelijkheid om folders, adresboeken, agenda’s en taken te 

delen met andere gebruikers via Microsoft Outlook.

Qmail

Met Qmail service is het mogelijk om overal ter wereld gebruik te maken van e-mail via de internetbrowser van een PC, notebook, tablet 

of smartphone. Het is niet nodig om een apart e-mailprogramma te installeren. Met Qmail beschikt men binnen enkele minuten over een 

volwaardige e-mailservice.

Qmail biedt echter geen mogelijkheden om gegevens te synchroniseren met POP3 of IMAP e-mail clients. Qmail biedt geen mogelijkheden 

om te migreren naar Hosted Exchange.

Extra veiligheid

De e-mail services kunnen worden uitgebreid met oplossingen die 

een optimale bescherming bieden tegen internetcriminaliteit en 

verlies van data.

E-mail wordt u aangeboden in verschillende 

smaken, zonder dat u zich zorgen hoeft te 

maken of het wel zal werken. Op deze manier 

is uw klant altijd en overal in staat om zijn 

e-mail te lezen én te bewerken. 
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Basic Enterprise

Algemeen

Webmail   

Domeinnaam Optie Optie Optie

Opslagcapaciteit 1 GB 1 GB 1 GB

Harddisk (15Krpm SAS)   

Onbeperkt aantal subdomeinen   

Toegang via Outlook - - 

POP3/ IMAP / / /

ActiveSync / Push Mail - - /

Dataverkeer per maand Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Aantal e-mailaliassen Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Aantal mailinglijsten Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Aantal e-mailadressen Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Anti Spam   

Anti Virus   

E-mail Forwarding   

Outlook Anywhere -  

Web access   

Catch-All-Functie   

Out-Of-Office Functie   

Autoresponder   

Public folders - - 

E-mail delen - - 

Adresboek delen - - 

Agenda delen - - 

Taken delen - - 

Opties

Domeinnaam   

Dataopslag per Gb   

Blackberry Enterprise Services - - 

Service Levels

Unmanaged / Managed  / optie  / optie  / optie

Redundant / fouttollerant / / /

Uptime 99,99% 99,99% 99,99%

Standaard SLA Bronze Bronze Bronze

24u Monitoring   

Heldpdesk via e-mail / 
telefonischnisch  / optie  / optie  / optie

Backup Dagelijks Dagelijks Dagelijks

Restore Onbeperkt Onbeperkt Onbeperkt

Abonnementsvoorwaarden

Minimale contracttermijn 1 maand 1 maand 1 maand

Betaalperiode maand/kwartaal/jaar maand/kwartaal/jaar maand/kwartaal/jaar

Wijzigingen voorbehouden


