Kompletne rozwiązanie do współpracy dla Twojego zespołu
Serwer poczty e-mail i platforma do komunikacji

Zaawansowana platforma do współpracy działająca w pojedynczej karcie przeglądarki. Nowy zestaw aplikacji
stanowi dla użytkowników potężne narzędzie integracji łączące wszystko czego potrzebują w jednym oknie.
Poznaj e-mail, czat zespołowy w czasie rzeczywistym i miejsce do przechowywania dokumentów ﬁrmowych
(wspierające wszystkie formaty biurowe) z możliwością edycji online w przeglądarce.
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Nowe aplikacje na PC i smartfon

TeamChat

https://k2m.com.pl/produkty/icewarp

FileSync

IceChat

Prezentacja IceWarp
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WebClient
Interfejs „Wszystko w jednym”
Wszystkie narzędzia zlokalizowane w jednym miejscu,
w pojedynczym oknie przeglądarki. Pokochasz
zaawansowane funkcje integracji wraz z ich
natychmiastową dostępnością. Napisz e-mail z pokoju
czatu zespołowego (TeamChat) lub udostępnij link do niego.
Utwórz spotkanie po otrzymaniu jego potwierdzenia od
współpracowników. Nie będziesz już musiał przełączać się
między oknami.

E-mail w Twojej własnej domenie
Bezpieczna poczta klasy biznes
E-mail z profesjonalnego adresu @twojafirma.pl.
Dla każdego pracownika lub zespołu. Kompatybilny
z każdym klientem poczty elektronicznej. Teraz z
funkcją opóźnionej wysyłki.

WebChat i wideokonferencje
Efektywna i szybka komunikacja
WebChat to inteligentny sposób na rozpoczęcie
szyfrowanej komunikacji z kolegami. Na belce
WebChat widzisz wszystkich dostępnych użytkowników.
Czatuj, udostępniaj dokumenty, inicjuj spotkania online
lub wideorozmowy. Wszystko w Twojej przeglądarce
bez instalowania jakichkolwiek
.
aplikacji.

Schowek online
Twoje dane dostępne z każdego miejsca
Przechowuj swoje pliki na dowolnym urządzeniu,
gdziekolwiek jesteś. Wszystko jest automatycznie
synchronizowane. Zapisuj swoją pracę na komputerze
lub udostępniaj ją współpracownikom.

https://k2m.com.pl/produkty/icewarp

Prezentacja IceWarp

TeamChat
Dynamiczna współpraca w zespole
Szybszy i bardziej bezpośredni niż e-mail. Czatuj ze
swoim zespołem i zapraszaj gości. Twórz pokoje dla
poszczególnych projektów lub zespołów. Udostępniaj
dokumenty, uczestnicz w burzy mózgów za pomocą
maili lub organizuj spotkania.

WebDocuments
Praktyczne dokumenty online
Pakiet programów biurowych dla Twoich dokumentów,
prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych. Wsparcie dla
plików MS Office i PDF. Wersja online pozwala
udostępniać, grupowo edytować i śledzić zmiany
w dokumentach. Dostępna jest również wersja offline.
Dodatkowo arkusz kalkulacyjny umożliwia tworzenie
tabel przestawnych oraz obsługuje makra.

Kalendarz
Łatwe planowanie spotkań i wydarzeń
Dzięki współdzielonemu kalendarzowi online możesz
sprawdzić dostępność całego zespołu. Zaawansowany
manager wyszukiwania dostępności pomaga w organizacji
spotkania dla większej liczby osób.

Integracja poczty i TeamChat
Komunikacja biznesowa 2.0
Wydaje się śmiesznie prosta, ale potrafi zdziałać cuda.
Teraz możesz udostępniać szkice i wiadomości
przychodzące w pokojach czatu zespołowego TeamChat
lub redagować nowe maile z pomocą swoich kolegów.
Gdy skończysz pisać wiadomość możesz w łatwy sposób
wysłać ją z lub do pokoju czatu.

https://k2m.com.pl/produkty/icewarp

Aplikacje

Nie potrzebujesz innego pakietu biurowego
W komplecie aplikacje biurowe do tworzenia
dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

FileSync i TeamChat na pulpit
Aplikacje na Twój komputer
FileSync umożliwia automatyczną synchronizację i
udostępnianie plików. Używaj dodatkowej aplikacji
TeamChat z poziomu pulpitu, aby móc pracować
z kilku kont TeamChat jednocześnie.

IceChat na telefony komórkowe
Zawsze w kontakcie
Czatuj poza biurem lub od razu udostępniaj zdjęcia i
swoją lokalizację z telefonu. Wysyłaj szyfrowane
wiadomości, zdjęcia i pliki. Łącz się z kolegami za
pomocą rozmów audio i wideo. Blokuj poufne
konwersacje za pomocą uwierzytelniania TouchID
lub FaceID.
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Tell me…
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Wsparcie dla MS Outlook
Synchronizuj dane z Outlook
Zsynchronizuj swoje konto z Outlook. Pracuj z
wiadomościami, kalendarzem i kontaktami, do których
przywykłeś. Ustaw autoodpowiedź, reguły i
przekierowania bezpośrednio w Outlook.
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Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Zabezpiecz swoje hasło
Dodaj drugą warstwę ochrony do swojego konta
IceWarp. Użyj aplikacji mobilnej do uwierzytelniania
dwuskładnikowego swojego konta. Zeskanuj kod QR i
sparuj go z urządzeniem, aby uzyskać hasło jednorazowe.

Antyspam i antywirus
Jesteś bezpieczny
Najwyższy poziom ochrony w czasie rzeczywistym.
Cała komunikacja jest szyfrowana za pomocą
certyfikatu Let’s Encrypt. Antyspam chroni zarówno
pocztę wychodzącą, jak i przychodzącą, co przeciwdziała
rozprzestrzenianiu się malware.

Exchange ActiveSync
Telefony komórkowe i BYOD
Dzięki centralnej administracji wszystkimi urządzeniami
możesz dokładnie wskazać kto używa jakiego urządzenia.
Możesz zdalnie wyczyścić każde skradzione urządzenie
lub przyznać dostęp do urządzenia nowemu pracownikowi.
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Administracja

WebAdmin
Wygodnie zarządzaj wszystkimi usługami i
użytkownikami z jednego miejsca, z nieograniczoną
liczbą domen, statystykami w czasie rzeczywistym
oraz SSO dla każdego użytkownika.

Active Directory

Archiwum

Serwer IceWarp łączy się z Active Directory / LDAP.
W łatwy sposób możesz podłączyć się pod Active
Directory dla innej domeny. Twórz profile użytkowników w AD, a zostaną automatycznie utworzone
również na serwerze IceWarp. Z poziomu przeglądarki
informacje o użytkowniku są wyświetlane w sekcji
„Moje szczegóły”, wraz ze zdjęciem profilowym.

Każdy odebrany lub wysyłany e-mail może być
przechowywany jako kopia 1:1 w innym miejscu
przechowywania. Możesz przyznawać lub ograniczać
dostęp poszczególnym użytkownikom w każdym
momencie. Jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcjonalności lub porady na temat archiwizacji poczty
elektronicznej, skontaktuj się z nami, a zaproponujemy
profesjonalne narzędzie z rozszerzonymi funkcjami.

Migracja bez strat

Globalna Lista Adresowa

Kluczowe jest, aby przeprowadzić migrację serwera
pocztowego bez przestojów. Właśnie dlatego
stworzyliśmy aplikacje i skrypty migracji dla rozwiązań Microsoft Exchange, Office 365, G Suite, Zimbra,
Kerio, Linux i nie tylko. Z chęcią przeprowadzimy
migrację Twojego serwera za Ciebie.

Dzięki Globalnej Liście Adresowej (GAL) masz wyraźny
podgląd wszystkich użytkowników na serwerze. GAL
odpowiada za proste i przejrzyste zarządzanie informacjami kontaktowymi użytkowników na co dzień. Z
łatwością komunikuje się również z serwerami IceWarp.
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Dlaczego IceWarp?

About IceWarp

Version 12

1

Ekspresowa redukcja kosztów o 50%
Przystępna cena i przejrzyste zasady odnawiania
wsparcia licencji czynią IceWarp optymalnym
rozwiązaniem do komunikacji biznesowej.

2

MS Office i kompatybilność
klientów poczty

3

Nie rezygnuj ze swojego dotychczasowego klienta
poczty. Możesz używać go w połączeniu z IceWarp,
wzbogaconym o zaawansowaną ochronę. W
IceWarp możesz pracować z plikami PDF oraz
prezentacjami, arkuszami kalkulacyjnymi i
dokumentami tekstowymi pakietu MS Office.

4

Wszystko w jednym

IceWarp to najbardziej rozbudowane rozwiązanie
do komunikacji korporacyjnej i pracy zespołowej.
Nie stracisz swoich danych podczas procesu
migracji, nawet historii korespondencji. Dodatkowo
dostaniesz bardziej intuicyjny interfejs dla
użytkowników i administratorów IT.

5

IceWarp to jedyna platforma, dzięki której
możesz wykonać całą pracę biurową. Wszystko
odbywa się w jednym oknie, bez udziału
aplikacji firm trzecich.

6

Wszystkie funkcje są ze sobą
zintegrowane

Łatwe udostępnianie
Używaj wygodnej funkcji „przeciągnij i upuść” do
udostępniania plików. Dzięki integracji wszystkich
produktów z usługami chmurowymi możesz
wysyłać ogromne załączniki przez TeamChat,
komunikator lub e-mail do kogo tylko zechcesz.

Indywidualne wsparcie techniczne
Nasz wykwalifikowany zespół pomoże Ci z
każdym problemem. Zawsze możesz liczyć
na pomoc programisty.

7

Stabilny i elastyczny
Rozwinęliśmy się dzięki tysiącom wdrożeń. Rdzeń
naszego systemu jest przygotowany na ogromne
obciążenia i niezliczoną liczbę użytkowników.
System jest zoptymalizowany i ma niskie wymagania
sprzętowe.

Rozwiązanie typu „wszystko w jednym” zapewnia
Ci zintegrowaną platformę, na której wszystkie
funkcje ze sobą współpracują. Wysyłaj e-mail i
jednocześnie wklejaj go do pokoju TeamChat lub
zamieniaj prywatne rozmowy na WebMeeting dla
całego zespołu przebywającego poza biurem.

8

Doskonała alternatywa dla Microsoft
Exchange, Office 365 i G Suite

9

Ciągłe udoskonalenia
Po co kupować platformę do pracy biurowej,
która starzeje się szybciej niż Twój telefon?
IceWarp prezentuje nowe funkcjonalności i
możliwości z każdą nową wersją.
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