Kompletní řešení spolupráce vašeho týmu
Emailový server a nástroje pro online komunikaci

Nejmodernější komunikační platforma dostupná v jediném okně prohlížeče. Nová řada aplikací
dává přímo do rukou uživatelů výkonné nástroje integrující vše, co potřebují pro práci, pod jedno
přihlášení - email, týmový chat pro spolupráci v reálném čase, úložiště s firemními dokumenty
podporující office formáty a možnost on-line editace v prohlížeči.

Nové aplikace pro počítače i chytré telefony

Desktop Office

www.icewarp.cz

TeamChat

FileSync

IceChat

Jediná alternativa k G Suite a Office 36

IceWarp

G Suite

Office 365

IceWarp je jediná komplexní alternativa k Office 365 a G Suite. Vyvíjíme nejen software, ale i vlastní cloudovou
infrastrukturu po celém světě. Vlastníme servery i úložiště a vaše data nepředáváme třetím stranám. Vaše
data budou vždy uložena ve vámi vybraném datacentru a nikomu dalšímu se nedostanou do rukou.

Výběr datacentra

Datacenter:

IceWarp nabízí několik možností, kde můžete mít
svá data uložena. Vyberte si mezi zeměmi EU
(Německo, Itálie, Nizozemsko, Česko), Spojenými
státy nebo Blízkým východem (Bahrajn) a získejte
lokální technickou podporu nebo pomoc, kdykoli
ji potřebujete. Vaše data jsou vždy uložena, kde si
budete přát.

Czech Republic,
United
States, Reston
Prague
VA(TTC
(CoreSite)
Teleport)

Germany, Nurnberg (Hetzner Online)
Netherlands, Ede (Tuxis)
Italy, Milan (Caldera)
Czech Republic, Prague (TTC Teleport)

Kombinujte uživatele a plány
Náš nový samoobslužný portál pro správu
vám umožní neomezeně přepínat mezi plány
jednotlivých uživatelů ve vaší firmě. Díky tomu
může každý využívat to, co skutečně potřebuje.
A vy nebudete muset platit za funkce, které
nevyužíváte. Měnit a přepínat plány můžete tak
často, jak to vaše firma vyžaduje.

Lite

Standard

€ 2.9

€ 4.9

5GB e-mail

100GB e-mail

Professional

€ 9.9
500GB e-mail

24/7 technická podpora
Garantujeme 99,9% dostupnost služby
a jsme připraveni kdykoli pomoci všem
uživatelům IceWarpu bez rozdílu. Naši technici
prostřednictvím Live Support nástroje rádi
pomohou vašim uživatelům s nastavením nebo
s obnovou zapomenutého hesla. Všechny
otázky si zaslouží odpověď.
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Představujeme IceWarp

http://www.webmail.icewarp.com

WebClient
Vše v jednom rozhraní
Všechny nástroje na jednom místě - v jediném
okně prohlížeče. Zamilujete si pokročilé možnosti
integrace a okamžitou dostupnost funkcí v jednom
okně prohlížeče. Pište email rovnou z týmového
chatu nebo jej do chatu sdílejte. Vytvořte meeting
hned, když přijde potvrzení od kolegů. Už nemusíte
přepínat mezi okny nebo programy.

Mail na vlastní doméně
Zabezpečený business email
Posílejte emaily z profesionální adresy
@vašefirma.cz. Vlastní email pro všechny zaměstnance i týmy. Možnost odloženého odesílání.
Kompatibilní se všemi e-mailovými klienty.

WebChat a videohovory
Efektivní a rychlá komunikace
WebChat je praktický způsob, jak navázat
šifrovanou komunikaci s kolegou. V kontaktní liště
WebChatu vidíte všechny online uživatele. Pište
si, sdílejte soubory, založte online meeting nebo
videohovor. Vše v prohlížeči, bez instalace aplikací.

Online úložiště
Dostupné na cestách i v kanceláři
Pracujte se svými soubory odkudkoli, na jakémkoli
zařízení. Vše je automaticky synchronizováno.
Ukládejte pouze pro sebe nebo sdílejte s kolegy.
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Představujeme IceWarp

TeamChat
Dynamická týmová spolupráce
Rychlejší a přehlednější než email. Chatujte se svým
týmem i externisty, které můžete do konverzace
s vaším týmem pozvat jako hosty. Vytvořte místnosti
pro jednotlivé týmy nebo projekty, sdílejte dokumenty,
brainstormujte nad emaily, vytvářejte schůzky.

Web Dokumenty
Praktické online dokumenty
Kompletní office balíček pro vaše dokumenty, prezentace a tabulky. Podpora formátů MS Office a PDF. Online
verze se snadným sdílením, okamžitou týmovou editací
a historií změn. K dispozici i aplikace pro offline práci.
Tabulky navíc podporují i kontingenční tabulky a makra.

Kalendář
Snadné plánování
Díky sdílenému online kalendáři budete mít přehled
o dostupnosti celého týmu. S inteligentním
vyhledávačem volného termínu už nemusíte být
detektivem k domluvení schůzky.

Propojení e-mailu a TeamChatu
Firemní komunikace 2.0
Zapomeňte na kopírování informací z jednoho
kanálu do druhého. Sdílejte příchozí maily
do chatové místnosti. Vymyslete s kolegy odpověď
přímo ve stejné místnosti. Až budete hotovi, můžete
mail poslat jednoduše z TeamChatu.
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Aplikace

IceWarp Desktop Office
Nepotřebujete kupovat jiný office balík
Pracujte s dokumenty v prohlížeči nebo v nativních
aplikacích. Podporujeme všechny standardní formáty.
Neplaťte za předražené kancelářské sady. Můžete
používat našeho desktopového klienta nebo zůstat
v Outlooku a synchronizovat si v něm e-maily, kontakty
a kalendáře. Jak vám to vyhovuje.

FileSync a TeamChat Desktop
Aplikace na váš počítač
Pracujte se všemi nástroji IceWarp serveru v prostředí
operačního systému. FileSync vám pomůže synchronizovat a sdílet soubory. TeamChat Desktop umožňuje
pracovat s několika teamchatovými účty najednou.

Přepněte se do našeho desktop klienta nebo zůstaňte v Outlooku, do kterého si synchronizujte
všechna data (emaily, kontakty, kalendář). Díky OutlookSyncu nepoznáte rozdíl.

TeamChat Mobile
Buďte v obraze
Spolupracujte se svým týmem, kdekoli jste –
rovnou z mobilu. Založte konverzaci k novému
projektu, okomentujte běžící projekty nebo sdílejte
novinky s ostatními kolegy. Nikdo si nevšimne, že
nesedíte v kanceláři.

IceChat
Vždy na příjmu

BRAVE

100%

IceWarp
Gussie Rios

Buďte v obraze, i když zrovna nejste u počítače.
IceChat podporuje iOS i Android. Posílejte šifrované
zprávy, fotky a soubory. Spojte se s kolegy přes
audio a video hovory. Důležité chaty můžete
zabezpečit pomocí Touch ID nebo Face ID.

Life is like chocolate-box

Clayton Logan
1 New message

Barry Adkins
Feeling productive!

Corey Clayton
What a wonderful day to ma…

Hello 😊😊
Hi! Glad to hear from you, I was
thinking about writing you.
11C17

Tell me…
11C18

Tell me…
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Zabezpečení

Dvoufázová autentifikace
Pojistěte si svůj účet
Přidejte druhou linii zabezpečení ke svému IceWarp účtu. Použijte mobilní aplikaci k přihlášení.
Mobilním zařízením naskenujete QR kód, aplikace
vám pak vygeneruje jednorázové heslo s omezenou dobou platnosti.

Antispam a Antivirus
Buďte v bezpečí
Ochrana na nejvyšší úrovni v reálném čase. Díky
podpoře Let’s Encrypt SSL certifikátu je celá
komunikace šifrována. V případě napadení Antispam ochrání jak příchozí, tak i odchozí poštu, aby
zabránil dalšímu šíření malwaru.

Exchange ActiveSync
Mobily a BYOD
Centrální správa všech zařízení vám přesně řekne,
kdo používá jaké zařízení. Díky Exchange ActiveSync
můžete vzdáleně smazat data v případě odcizení
přístroje nebo kontrolovaně autorizovat přístup
mobilních zařízení pro nové kolegy.

Vlastní virtuální server pro každého
zákazníka
V IceWarp cloudu jsou vaše data vždy uložena
samostatně na vlastním virtuálním serveru,
abychom zajistili jejich kvalitní zabezpečení.
Vlastní server dostanete vždy, bez ohledu na to,
kolik u nás máte uživatelů.
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Administrace

WebAdmin
Pohodlná správa všech služeb a uživatelů na jednom
místě. S neomezeným počtem domén, real-time
statistikami vytíženosti a jednoduchou správou
zákaznického účtu. Rozhraní je naprosto přehledné a
plně responzivní.

Active Directory

Archiv

IceWarp plně podporuje adresářovou službu
Active Directory / LDAP. Active Directory nastavíte
jednoduše pro jednotlivé domény. Stačí nastavit
uživatelský profil v Active Directory a na IceWarp
serveru bude vytvořen automaticky. Na základě
této integrace jsou vytvářeni uživatelé a skupiny.
Uživatelské informace se zobrazí ve WebClientu pod
sekcí Moje informace, a to včetně fotky uživatele.

Celá příchozí a odchozí pošta může být uložená
1:1 na separátním úložišti. Archiv je možné
uživatelům kdykoli zpřístupnit nebo vypnout. Pokud
potřebujete rozšířenou funkcionalitu či právní
jistotu týkající se archivace e-mailů, neváhejte se na
nás obrátit a doporučíme vám profesionální nástroj
s rozšířenými funkcemi.

Migrace beze ztrát

Globální adresář

Víme, jak je důležité, aby migrace proběhla rychle
a bez přerušení provozu. I to je jeden z důvodů,
proč jsme vyvinuli migrační aplikace a skripty pro
Microsoft Exchane, Office 365, G Suite, Zimbra,
Kerio, linuxová řešení a mnoho dalších. Celou
migraci rádi provedeme jako službu za vás.

Pro jednoduchou a cílenou správu i pro každodenní
práci je důležité, aby existoval kontaktový adresář
společnosti (GAL) se všemi uživateli na serveru.
Ten jednoduše komunikuje s IceWarp serverem.
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Proč si vybrat IceWarp?

About IceWarp

Version 12

1

Okamžitá 50% úspora nákladů
Příznivá cena a transparentní údržba softwaru
dělá z IceWarpu ideální řešení pro firemní komunikaci. Cena za jednoho uživatele s vyšším
počtem ještě klesá.

2

Kompatibilita s MS Office a mail
klienty

3

Pokud jste zvyklí svého mailového klienta,
můžete ho bez problémů nadále používat.
Navíc obohacený o pokročilé zabezpečení.
Stejně tak umí IceWarp pracovat i s PDF
a prezentacemi, tabulkami a textovými
dokumenty z MS Office.

4

Vše v jednom

IceWarp je nejkomplexnější řešení firemní komunikace a týmové spolupráce. Při přechodu
z jiných řešení nepřijdete o svá data včetně
historie e-mailů. Naopak získáte pohodlnější
a intuitivnější prostředí pro uživatele a administrátory.

5

IceWarp je jediná platforma, ve které na
jediném místě uděláte všechnu kancelářskou
práci. Vše přehledně v jednom okně. Bez
potřeby aplikací třetích stran.

6

Propojení všech funkcí

Kontrola pohybu dat
Dbáme na vaše bezpečí a soukromí, a proto
máme veškerý pohyb vašich dat plně pod kontrolou. Data jsou uložena na naší vlastní infrastruktuře a nejsou předávána třetím stranám.

24/7 technická podpora
Každý uživatel IceWarpu může požádat naši
technickou podporu o radu pomocí Live
Support nástroje na našem webu. Zapomenuté heslo už tak nebude žádný problém. V
závažných situacích vám garantujeme spojení
s technikem do 2 hodin.

7

Jednotlivé části IceWarpu jsou integrované
a dokonale spolupracují. Pošlete třeba email pro
agenturu zároveň i zbytku týmu do TeamChatu
nebo individuální chat změňte rovnou na WebMeeting pro všechny.

8

Plnohodnotná alternativa
k Exchange, Office 365 a G Suite

Flexibilní a stabilní
Vyrostli jsme na instalacích čítajících tisíce
uživatelů. Jádro systému je proto připraveno
na značnou zátěž a velký počet uživatelů.
Systém je optimalizován a nevyžaduje vysokou
hardwarovou konfiguraci.

9

Neustálé inovace
Proč si pořizovat platformu, která se rychle
stává nemoderní? IceWarp každou novou verzí
přináší na trh nové prvky a rozšířené možnosti
v rámci e-mailů a spolupráce.
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O IceWarpu

About IceWarp

Version 12

IceWarp je stabilní mezinárodní společnost působící na trhu od roku 2001, která vyvíjí komplexní
řešení pro komunikaci a spolupráci. Naším cílem je neustálý vývoj inovací s ohledem na současné
trendy a požadavky a požadavky více než 50 tisíc stávajících zákazníků.

SMB

Enterprise

Service Providers

Příznivá cena a snadná
administrace

Zabezpečené řešení vše
v jednom

Velké možnosti přizpůsobení

Naši zákazníci
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Alternativa k G Suite a Office 365
IceWarp nabízí srovnatelnou funkcionalitu s G Suite a Office 365 za zlomek ceny.

Standard

Úspora až 65%

Úspora až 50%

vs. G Suite

vs. Office 365

Business

E1

€ 4.90

€ 10.40

100GB Email

Neomezené

€ 6.70
50GB Email

Email a kalendář

Online práce
s dokumenty
AntiVirus a AntiSpam
Neomezené skupiny
a sdílení
Skupiny kontaktů
WebMeetingy se
sdílením obrazovky

Audio a video hovory

Mobilní aplikace

Emailová archivace

TeamChat s přístupem
pro hosty

www.icewarp.cz

