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IceWarp 
TELEKOMUNIKACNÉ SLUŽBY PRE VÁŠ BIZNIS 

 

 cenovo priaznivé komunikačné riešenie  

 jednoduchosť, bezpečnosť, flexibilita 

 modern HTML5 užívateľské rozhranie  

 

 

Balík cloudových aplikácií pre 
elektronickú poštu a komunikáciu 
 

Riešenie IceWarp je pokročilým balíkom aplikácií zahŕňajúcich 
cloudový e-mail server, služby zdieľania kontaktov a 
dokumentov, plánovania stretnutí, synchronizáciou mobilných 
zariadení a proaktívnej bezpečnosti. Aplikácia IceWarp je 
plnohodnotným a variabilným cloudovým komunikačným 
riešením pre firmy a organizácie všetkých veľkostí. 
 
Svoj e-mailový server IceWarp máte pod plnou kontrolou, 
monitorovaním a s automatickou 3-dňovou zálohou všetkých 
vašich dát. Zvoľte si preň požadovanú diskovú kapacitu a my vám 
efektívne pridelíme zdroje podľa potreby. V prípade rastu alebo 
v období vyššej záťaže si môžete jednoducho prispôsobiť výkon 
služby e-mailového servera vašim aktuálnym potrebám.  
 
 

Výhody služby 

 
◼ jednoduchosť, bezpečnosť, flexibilita 

◼ vysoká spoľahlivosť a dostupnosť 

◼ zabezpečená komunikácia využíva 256-bitové AES šifrovanie 

◼ moderné HTML5 používateľské rozhranie 

◼ integrovaný antispam a antivirus 

◼ inteligentný systém detekcie útokov 

◼ cenovo dostupné riešenie 
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E-mail, archivácia a správa 

Výkonný a spoľahlivý e-mailový server poskytuje pohodlnú 

správa používateľov, podporuje viacero domén a 

integráciu s radičom Active Directory vrátane jednotného 

prihlasovania (SSO). Disponuje inteligentnou 

deduplikáciou príloh a pokročilými používateľskými 

vlastnosťami. Archivuje prijaté a odoslané e-mailové 

správy v reálnom čase a umožňuje obnovu dát aj 

samotným používateľom. 

 

Web, desktop a Outlook 

V klientskom web rozhraní IceWarp sa cítite ako v bežnej 

desktopovej aplikácii. E-mail, kalendáre aj dokumenty 

máte vždy po ruke. Plnohodnotný alternatívny e-mailový 

klient na pracovnej stanici využíva úplné prepojenie so 

serverom. Jednoduché rozšírenie umožňuje aj plnú 

integráciu obľúbeného e-mailového klienta MS Outlook vo 

verziách 2007, 2010 a 2013. 

 

Instant Messaging, hlas a video 

Komunikujte online vo firme bezpečne pomocou vlastného 

súkromného IM servera cez web rozhranie alebo váš 

obľúbený IM klient. Systém vám umožňuje komunikovať aj 

hlasom alebo organizujte video konferenciu priamo vo 

web rozhraní. Server je možné prepojiť aj s lokálnou 

telefónnou ústredňou. 

 

 

 

 

Agenda, zdieľanie a dokumenty 

V jednom používateľskom rozhraní IceWarp máte k 

dispozícii plánovanie dňa, stretnutí alebo využívaných 

zdrojov, súkromné a firemné kontakty a plánovač úloh s 

možnosťou sledovania ich plnenia. Zdieľajte doslova 

jedným kliknutím čokoľvek s kolegami alebo 

celýmipracovnými skupinami. E-maily, kalendáre aj 

dokumenty sprístupníte behom chvíle a svoje dokumenty 

otvárajte priamo v obľúbených nástrojoch Word a Excel, 

pričom úpravy sa vám ukladajú priamo na server. 

 

Nevyžiadané e-maily a ochrana pred vírusmi 

Ochrana pred nevyžiadanou poštou je riešená viac ako 20 

filtrami a inteligentnou technológiou od spoločnosti 

Commtouch. Dodávateľom antivírusovej ochrany pre náš 

softvér je spoločnosť Eset a preveruje všetko - e-maily, 

dokumenty aj komunikáciu. 

 

Mobilná kancelária 

Kompletná podpora protokolu MS Exchange ActiveSync 

umožňuje synchronizáciu používateľských dát s mobilnými 

telefónmi všetkých platforiem. 

 

Široká podpora systémov a databáz 

Riešenie IceWarp: má podporu operačných systémov MS 

Windows Server 2003 a vyšších, RedHat Enterprise, CentOS, 

Debian a Ubuntu. Rovnako ľahko pripojíte databázy MySQL, 

MSSQL a Oracle. 
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Filtre, archivácia a retenčná politika 

Pre spracovanie správ je možné nastaviť pravidlá a filtre na 

úrovni servera, domény, skupiny aj používateľa. Vďaka 

automatickej archivácii všetkých správ si používatelia môžu 

správy jednoducho obnoviť potiahnutím myšou z archivačného 

priečinka. Integrované archivačné riešenie umožňuje nastaviť 

automatické odstránenie e-mailov starších ako niekoľko rokov a 

aj po vymazaní môžu byť správy dostupné. 

Sledovanie prevádzky a štatistiky v reálnom čase 

Správca aplikácie IceWarp môže v reálnom čase sledovať 

spojenia na mail server, web a aj pripojené mobilné zariadenia. 

Pre monitorované parametre ako sú počty prijatých a 

odoslaných e-mailov, činnosť integrovaného antispamu a 

antivírusu či pre ďalšie služby sú k dispozícii štatistiky 

sprehľadňujúce správu systému. 

https://biznis.slovanet.net/

