Startovací
IT balíček
pro začínající společnosti i jednotlivce
S tímto balíčkem jste schopni okamžitě začít
svojí obchodní činnost, což znamená mít
profesionální webovou prezentaci, e-mailové
adresy s velkou kapacitou a možnost
efektivní online spolupráce na dokumentech.

Balíček obsahuje:
•
•
•

•
•
•
•

Registrace domény společnosti s příponou
.cz, .eu nebo .com
Vytvoření základní webové stránky firmy
www.vasefirma.cz (.eu, .com) podle naší
vzorové stránky
Vytvoření plnohodnotného e-mail serveru
na platformě Google, přičemž tvar Vaši
e-mailové adresy si můžete sami zvolit např.
jmeno@vasefirma.cz
Možnost aktivace až 50 e-mailových účtů
Možnost synchronizace e-mailů, kalendáře
a kontaktů s inteligentními mobilními telefony
Možnost přeposílání e-mailů na vaši stávající
e-mailovou adresu
Přehledný webový portál, kde můžete psát
a číst e-maily, aktualizovat váš kalendář
a přidávat nové kontakty
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Výhody:

Cena:

•

•
•

•
•
•
•

•
•

Žádný roční paušál nebo poplatek za hosting
(umístnění a správu domény a e-mailového
serveru)
Špičková on-line spolupráce na dokumentech
v rámci společnosti s použitím systému
Google Docs
E-mailový server běží na platformě Google Mail
a komunikuje v češtině popřípadě v jiných
jazycích dle Vašeho přání
Možnost uložení až 7 GB e-mailů na jednom
e-mailovém účtu
Práce s e-mailem i kalendářem přes webový
prohlížeč, pomocí Vašeho oblíbeného
mailklienta (např. Microsoft Outlook), nebo
z mobilního telefonu
Sdílení kalendářů mezi zaměstnanci i Vašimi
obchodními partnery
Možnost bezpečného připojení k e-mailu z PC
přes protokoly IMAP nebo POP3 se šifrováním
dat pomocí SSL
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Jednorázový poplatek 5000,- Kč bez DPH
Ostatní poplatky až v následujícím roce:
• roční pronájem domény .cz, .eu nebo
.com v ceně 300 Kč

Další možnosti spolupráce
•
•
•
•
•

Vytvoření profesionálních webových stránek
přesně dle Vašeho přání
Podpora každodenního provozu Vašeho IT
s možností využití profesionálního HelpDesku.
Nalezení nejvhodnější aplikace pro správu
zákazníků (CRM)
Zřízení virtuální telefonní ústředny, kdy
nepotřebujete telefony jen Vaše počítače
Poradenství a dlouhodobá spolupráce
při dalším rozvoji společnosti a tedy při
zvyšování nároků na IT infrastrukturu

