
Istället för att köpa en egen Exchange-server 
väljer många företag idag att hyra. Med Hosted 
Exchange betalar du som företag ett fast pris 
per användare och kan på så vis få ner kost-
naderna rejält. Vi erbjuder Microsoft Exchange 
Server vilken är Microsofts lösning för e-post och 
samarbete i företag. Det är som i Office 365 fast 
utan de begränsningar som Office 365 medför.

E-post Basic Standard Standard+

Virusskydd X X X

Antispam X X X

Lagring 1 GB 50 GB 50 GB

Daglig backup X X X

Global adresslista X X X

Åtkomst till global adresslista från Outlook Web Access X X X

Anslutningsstöd

Outlook Anywhere (Outlook via HTTPS) – X X

Outlook Webaccess X X X

Outlook Active Sync – X X

POP3/IMAP POP3 X X

Exchange Acitive Sync (EAS)/MAPI – X X

Outlook licens – – X

Abonnemang
Vilket passar ditt företag?

Basic
Mailtjänst utformad för er som söker en 
stabil och renodlad mailtjänst.

Standard+
Här ges full Exchange funktionalitet med möjlighet att dela  
kalender, kontakter och mappar. Skapa gemensamma mappar  
och e-postlistor. Stödjer e-post i mobilen. 1 st Outlook-licens ingår.

Standard
Här ges full Exchange funktionalitet med möjlighet att dela 
kalender, kontakter och mappar. Skapa gemensamma  
mappar och e-postlistor. Stödjer e-post i mobilen.

Hosted
Exchange

I vår Exchangelösning har vi möjlighet att anpassa mailen helt 
efter ditt företags behov och tanken är att du som kund inte 
ska behöva ha någon egen IT-kompetens utan istället har ni 
full support och stöd från våra tekniker.

Exchange ger dig också möjligheten att, genom ett flertal 
funktioner som delade kalendrar, mappar, adressböcker m.m, 
enkelt samarbeta med kollegor. Ni kan boka möten med va-
randra, se varandras kalendrar, dela dokument och uppgifter.

Tillgängligt
Exchange fungerar tillsammans med Outlook, webbläsare 
och alla typer av mobila enheter; smartphones, surfplattor 
och bärbara datorer vilket gör att informationen alltid finns 
tillgänglig för användarna.

Säkerhet
Många kunder känner sig ofta oroliga kring säkerheten vid 
molnbaserade lösningar men genom en kraftig antispam och 
antimalware-tjänst skyddar vi din mailbox från oönskade mail, 
maillistor och infektioner.

Vi har också möjlighet att synkronisera användarnamn och 
lösenord med befintliga Active Directory Domäner vilket 
underlättar för dig som användare då du inte behöver komma 
ihåg flera inloggningsuppgifter.
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