SEGS
secur e email
a nd g ro upwa re serv ic e

Uw email overal beschikbaar
Veilig over uw email beschikken waar u ook bent
Vind u het ook niet vervelend dat wanneer u bij een klant zit of
wanneer u thuis bent, u niet bij uw zakelijke email kunt?
Wilt u met uw PDA of smartphone ook uw zakelijke email kunnen
gebruiken?
SEGS geeft u de mogelijkheid om zowel op kantoor als onderweg of
thuis uw zakelijke email te kunnen behandelen.
Vanderhorn heeft een nieuwe emaildienst opgezet op een professioneel datacenter welke voorzien is van een dubbele glasvezelverbinding naar het Internet en tevens is voorzien van een
dubbel uitgevoerde electriciteitsvoorziening met daarnaast een
noodstroom voorziening met een dubbel uitgevoerd UPS rack en 2
diesel-aggregaten.
De kans dat daar een storing optreedt is uitermate klein. Om deze
kans nóg verder te verkleinen wordt van deze server een backup
server geplaatst bij ons in het serverrack. Deze wordt continue
gespiegeld met de hoofdserver.
Deze mailserver kan door de gebruikers worden bevraagd met hun
gewone emailprogramma. Het verschil is dat i.p.v. het pop3 protocol
het z.g. IMAP protocol gebruikt gaat worden.
Hierbij blijft alle email op de server staan en wordt daar in diverse
sub-mappen geplaatst.
Naast werken met de emailclient kan de webserver ook benaderd
worden dmv een beveiligde web-interface. Alle mappen zijn dan ten
alle tijde in aanvulling op de bekende wijze d.m.v. webmail benaderbaar.
Buiten email bevat deze server een centrale en een gebruikersagenda die volledig compatible is met Microsoft Outlook 2003+. Er
kan dan ook op eenvoudige wijze een synchronisatie plaatsvinden
vanuit Outlook.

■■ Een centrale takenlijst
■■ Het toevoegen van voetteksten en voorwaarden aan uitgaande 		
berichten
■■ Gebruikers en aliassen kunnen door u zelf met een webinterface 		
worden onderhouden/aangemaakt
■■ Automatische antwoordfunctie, te beheren via webmail
■■ Geavanceerde ondersteuning voor Mobile users (PDA’s, notebooks
e.d.)

Mobiele gebruikers
SEGS brengt draadloze e-mail en groupware binnen het bereik van
de gehele onderneming.
SEGS synchroniseert informatie van e-mail, contacten, kalenders en
taaklijsten (ToDo’s) rechtstreeks naar met ActiveSync® uitgeruste
Smartphones en PDA’s zonder dat hiervoor extra software op client
of server nodig is.
SEGS
mailserver

Third party
server software

au t o m at is e ri n g t e l e fo n i e i n t e r n e t d i e n st e n

Sony Ericsson M600i
Sony Ericsson P990i
Sony Ericsson W950
Nokia E & N Series

Nokia Mail
For Exchange

Symbian S60/80
Symbian UIQ
Java MIDP 2.0

Roadsync
client

Buiten dit heeft deze mailserver nog een aantal mooie mogelijkheden:

vanderhorn

Apple iPhone 3G
Windows Mobile
Treo Palm OS

Direct wireless connection via exchange Activesync

Valt op uw vestiging de Internet verbinding weg dan kan men op
elke willekeurige PC met Internetaansluiting (b.v. een Internet café)
gaan en daar de mail lezen/behandelen.

■■ Een centrale agenda én gebruikers agenda die geheel compatible is
en gesynchroniseerd kan worden met Outlook 2003
■■ Een centraal en persoonlijk adresboek

Supported
Mobile platforms:

Third party
client software

BlackBerry

NotifyLink
client
NotifyLink
service-server

SEGS is een veilige oplossing voor ondernemingen welke smartphones en PDA’s met Windows Mobile® Direct Push Email gebruiken.
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Uw email overal beschikbaar
Mobiele apparatuur kan draadloos e-mailberichten, kalendergegevens, contactgegevens en takenlijsten synchroniseren met SEGS
door de ingebouwde ondersteuning voor Microsoft Windows
Mobile® Push-technologie .

Bronnen inplannen

Mobiele e-mail kan zowel gecompliceerd als duur worden voor de
gemiddelde onderneming, omdat de meeste veilige mobiele emailoplossingen een groupwareserver vereisen, die gewoonlijk met
een andere dure middlewareserver moet worden gecombineerd.

■■
■■
■■
■■
■■

Nu kunnen ondernemingen met behulp van draadloze apparatuur
profiteren van mobiele e-mail, mobiele kalenders en mobiele contactinformatie, welke op onvergelijkbare wijze de functionaliteit van
Microsoft Exchange overtreft ten aanzien van het overbrengen van
Push E-mail of het raadplegen van contactgegevens in de Globale
Adressenlijst.
De ondersteuning voor mobiele e-mail in SEGS is volledig transparant en vereist geen installatie van extra software op de mobiele
apparatuur. SEGS vereist geen extra middleware software voor
het afleveren van e-mail, contacten en kalenders aan de mobiele
gebruikers.
Een grote zorg van IT-beheerders is het lekken van vertrouwelijke bedrijfgegevens bij een onverhoopt verlies van een mobiele
telefoon of PDA. SEGS biedt de mogelijkheid om vanaf de server
opdracht te geven alle email- en groupware-informatie, op het mobiele apparaat te wissen en de fabrieksinstellingen actief te maken.
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor apparatuur met een
oudere Microsoft Windows Mobile® versie. SEGS ondervangt dit
gemis door lege bestanden te versturen en zodoende effectief de
informatie te wissen.

Plan ruimtes en apparatuur in voor uw bijeenkomsten, zonder zorgen over dubbele boekingen.
Reserve
Vergader ruimtes
Audio/visuele apparatuur
Gemeenschappelijke laptops
Vervoersmiddelen

Vind beschikbaarheid van bronnen in een oogopslag
■■ Microsoft Outlook
■■ Microsoft Entourage
■■ Apple iCal
■■ SEGS WebMail
Beheer reserveringen op basis van
■■ First come first served
■■ “Reserverings managers” die reserveringen
kunnen aanpassen

SEGS ondersteunt push-email en wireless groupware data synchronisatie voor de meest populaire smartphones en smartphone
besturingssystemen, waar onder Windows Mobile, Symbian, Palm,
BlackBerry en Apple iPhone.
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