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Devion e-post

Med Devion e-post får du en meget bra og funksjonell e-postløsning i Office 365. Dette
er e-postløsningen for deg som vil ha full kontroll og tilgjengelighet på e-post, kontakter
og kalender. Informasjonsflyten i bedriften din vil alltid være til å stole på – enten du
har tilgang fra en PC, MAC, nettbrett, nettleser eller mobiltelefon.

Les mer

Fordeler med Devion E-post

Lisensen kan benyttes på inntil fem enheter pr bruker.
Støtter både PC, MAC, Windows-nettbrett, Windows Phone, iOS iPhone og iPad,
samt Android mobiler og nettbrett.
Tilpasser seg arbeidsstilen din
En intelligent innboks
Effektiv kalender.

Kontakt oss

Hvilke fordeler får du med Devion E-post?

Med Devion e-post bygger vi en komplett e-postløsning for din bedrift basert på
Microsoft Exchange. Løsningen bygges på ditt eget domene med personlige og felles
mailbokser. I tillegg kan vi sette opp distribusjonslister for raskt å sende mail til flere,
samt å definere ressurser som biler, møterom etc slik at disse lett kan bookes av de
ansatte.

Alle ansatte som kommuniserer på vegne av bedriften bør ha en mail-adresse med
bedriftens navn (navnetditt@bedriftendin.no). Som standard får hver bruker 50 GB
postbokslagring og kan sende meldinger med størrelse på opptil 150 MB. Brukere kan
koble til med Outlook (egen lisens), slik at de kan bruke klientprogrammet de allerede
kjenner. I tillegg får de tilgang til webversjonen av Outlook som gir en førsteklasses
opplevelse med samme utseende og funksjonalitet som i den fullstendige Outlook-
klienten.

Innboks med fokus gjør det enkelt å spore de viktigste e-postmeldingene. Innboksen
inneholder to faner: Fokus – for e-postmeldinger som du må håndtere med en gang.
Annet – for andre e-postmeldinger. Du kan bytte fane når som helst, og du kan alltid se
e-postmeldingene som kommer inn i fanen Annet
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Sammenlign kalendere for å planlegge møter og få tilgang til samarbeidsfunksjoner,
inkludert delte kalendere, grupper, den globale adresselisten, eksterne kontakter,
oppgaver, konferanserom og delegeringsfunksjoner

Alle postboksene har førsteklasses beskyttelse mot skadelig programvare og søppelpost
via Exchange Online Protection

Vi kan også levere en enklere og rimeligere variant med kun tilgang fra web og telefon
med 2GB lagring.

Devion E-post har følgende funksjonalitet:

OUTLOOK 

Selve Outlook applikasjonen for PC følger ikke med, men har man den fra før støtter
løsningen all funksjonalitet i Outlook.

MOBILTELEFON 

Løsningen støtter nyere mobiltelefoner for synkronisering av e-post, kalender og
kontakter over internett. Løsningen støtter også den innebygde e-post klienten
i iPhone, iPad og MAC OS X. 

WEBAKSESS 

Bruker kan benytte webaksess for å nå løsningen i fra en hvilken som helst
internettmaskin. 

FELLES POSTBOKSER 

Løsningen støtter delte e-postbokser og distribusjonsgrupper.  

DELT KALENDER 

Brukere kan dele sin kalender med andre brukere på løsningen innenfor eget firma. 

BOOKING AV MØTEROM 

Løsningen støtter booking av ressurser som møterom, biler etc 

FULL SIKKERHETSKOPI HVER NATT
Ønsker du ekstra sikkerhet tilbyr vi daglig backup av din mail til vårt driftssenter i
Kongsberg. Denne tar vi vare på i 45 dager. 

SERVICEDESK
Våre dyktige medarbeidere hjelper deg med å få tilgang til våre løsninger pr telefon eller
fjernstyring. 

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss for en uforpliktende prat:
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Kontakt oss
Tilpasser seg arbeidsstilen din

Arbeid smartere med e-post og kalender i bedriftsklassen

Relaterte produkter

Devion Kontorpakke

Devion Modern Workplace

Sikkerhet

Veeam backup
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