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อีเมล, Groupware, IM และโทรศัพทมือถือ
ความเขากันไดที่ถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจ SMBs.
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มีการปองกันขอมูลอยางสูงสุด - โดยใชวิธีการ
รักษาความปลอดภัยขอมูลหลายชั้น เชน Relay 
Controls, ปองกัน IP, SMTP การตรวจสอบ
สิทธิ์และการคนหาแบบยอนกลับเพื่อลดการโจม
ตีเซิรฟเวอร

การทำงานรวมกัน - อีเมล, ปฏิทิน, รายชื่อ
ผูติดตอ, รายการงาน, สมุดบันทึกยอและบันทึกผูติดตอ, รายการงาน, สมุดบันทึกยอและบันทึก
ประจำวัน ซี่งรองรับโปรแกรม Microsoft 
Outlook (ผานทาง Outlook Connector 
สำหรับ MDaemon Plug - in)

การบริหารจัดการและการบำรุงรักษางาย - 
โดยพื้นฐานแลวหนาจอการควบคุมโปรแกรมเป
นแบบรายการ สามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูล
บัญชีรายชื่อ (ผานทาง Active Directory, บัญชีรายชื่อ (ผานทาง Active Directory, 
LDAP, ODBC, ระบบยืนยัน MDaemon's 
Minger) พรอมดวยการสำรองและเรียกคืน
ขอมูลแบบงาย

เชื่อมตอกับโปรแกรมสงขอความ - แสดงแจง
เตือนการรับอีเมล และปฏิทินจากโปรแกรม 
Instant Messaging

ระบบรายชื่ออีเมลที่มีประสิทธิภาพ - การสรางระบบรายชื่ออีเมลที่มีประสิทธิภาพ - การสราง
และการจัดการกระดานขาว, การรวมออก
ความคิดเห็นและ รายชื่อกลุมทำใหการติดตอ
สื่อสารเปนไปไดงายดาย มีประสิทธิภาพ
ในหลายระดับ

Microsoft Windows XP/2003 
/Vista/2008/7(รวมถึง - รุน 64 บิต)
Pentium 4 2.4 GHz หรือสูงกวา (
แนะนำหนวยประมวลผล Dual Core)
หนวยความจำ 1 GB (แนะนำ 2 GB)
เนื้อที่ฮารดดิสกโดยทั่วไปที่ตองการที 1GB 
ไมรวมถึงที่ตองการเพิ่มเติมสำหรับเก็บเนื้อหา
อีเมลและอื่นๆอีเมลและอื่นๆ
เน็ตเวิรคการดที่รองรับ TCP/IP
ความสามารถในการสื่อสารอินเตอรเน็ต
หรืออินทราเน็ต

งายตอการใชงานเว็บเมล
ซึ่งแปลใหถึง 25 ภาษา

การจัดเก็บขอมูลถาวร
ที่งายซึ่งสามารถชวย
ปองกันขอความอีเมล 
พรอมดวยบริหารนโยบาย
ไอทีของธุรกิจ

Instant Messaging plug-in มาพรอมกับ MDaemon 
เปนแบบระบบ Instant Messaging (IM) ภายในสามารถ
แบงปนขอมูล และการสนทนาเปนกลุม, การซิงโคไนซขอมูล
ผูติดตอและโปรแกรมแจงเตือนอีเมล

คุณลักษณะบางอยางที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้อาจตอง
มีการเปดใชงานกับแผนการใชขอมูลกับผูใหบริการเครือขาย
สมารทโฟน BlackBerry กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการ
เกี่ยวกับคาใชจายและขอจำกัด
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ประโยชนที่ไดรับ

ปรับเปลี่ยนการทำงานใหคลองตัวและงายดาย ดวยความสามารถในตัว
สำหรับสมารทโฟน BlackBerry ใหแกผูใชงาน

ความตองการของระบบ

อีเมลขั้นสูง - การเขาถึงแบบไรสายไปยังอีเมลของคุณระหวางการเดินทาง สามารถรับ
อีเมลแบบ HTML, แกไขสิ่งที่แนบมากับอีเมล, แสดงอีเมลเพื่อการติดตามตอเนื่อง, 
คนหาอีเมลที่ไมไดเก็บไวบนสมารทโฟน BlackBerry และอื่นๆ
ปรับปรุงขอความลาสุดแบบไรสาย - ระบบทำการอัพเดตขอมูลของคุณใหลาสุด
อัตโนมัติแก อีเมล, ปฏิทิน, รายชื่อผูติดตอ และอื่นๆ - ไมวาจะเปน อีเมล, ปฏิทิน, 
รายชื่อผูติดตอ, รายการงานและบันทึกจะถูกทำขอมูลใหตรงกันแบบไรสายโดยไมตอง
เเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณไมพลาดการติดตอ
ปฏิทินตารางนัดหมายที่ปรับปรุงเปนปจจุบันตลอดเวลา - การสงออกและตอบรับ
คำเชิญประชุมไดโดยตรงจากสมารทโฟน BlackBerry และไมตองกังวลเรื่องการอัพเดต
จากคอมพิวเตอร นอกจากนี้ ยังสามารถคนหาตารางเวลาวางของเพื่อนรวมงานไดอีกดวย
เชื่อมโยงกับสมุดรายชื่อผูติดตอ – เพลิดเพลินกับการเขาถึงที่งายและรวดเร็วในการใช
รายชื่อผูติดตอสวนบุคคลและธุรกิจ รายชื่อที่เพิ่มในโปรแกรมอีเมล MDaemon จะถูก
ปรับปรุงกับสมุดรายชื่อผูติดตอในสมารทโฟน BlackBerry โดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน ปรับปรุงกับสมุดรายชื่อผูติดตอในสมารทโฟน BlackBerry โดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน 
คอมพิวเตอรไมจำเปนตองเชื่อมตอกับสมารทโฟน BlackBerry เพื่อทำการปรับปรุง
ขอมูลแฟมรายชื่อผูติดตอหรือแฟมรายชื่อกลุมสวนตัวและอื่น ๆ
การปกปองขอมูลอยางสูงสุด - ดวยการสงขอความจาก MDaemon Server,
BlackBerry Edition ขอมูลที่สงไปและกลับจากสมารทโฟน BlackBerry เปนการเขา
รหัสโดยใช Advanced Encryption Standard (AES) และ Triple Data Encryption 
Standard (Triple DES)

http://www.nsasia.co.th/

