EMAIL
EMPRESARIAL

—— Email profissional sem preocupações.
Os planos Email Empresarial são indicados para quem necessita de um serviço de email profissional a um custo
extremamente competitivo. Baseados numa infraestrutura Cloud dedicada e otimizada para email, oferece um moderno
interface de Webmail Empresarial, com email, contactos e calendários. Escolha o número de contas e a capacidade, de acordo
com os requisitos da sua empresa.
Conta com uma elevada reputação dos IPs por forma a garantir eficácia na entrega dos e-mails. Toda a infraestrutura é
monitorizada em tempo real ao nível de uptime e blacklists.

— Funcionalidades Principais

— Anti-Vírus e Anti-Spam Premium com MX Backup

- WebMail c/ Interface Empresarial;

A filtragem de anti-vírus e anti-spam é efectuada num cluster composto por
11 servidores, localizados em Portugal e em Espanha.

- POP3, IMAP, POP3S, IMAPS, SMTP;
- Auto-Respostas, Email Alias, Catch All;
- Backups Diários (retenção 5 dias);

A filtragem é efectuada para todas as mensagens verificando a existência
de vírus ou spam. Depois de filtrados, os emails são entregues no
servidor/MX de destino.

- Calendário;

Em caso de quebra de serviço, não serão perdidas quaisquer mensagens.

- Agenda;

A gestão pode ser feita através do painel de controlo onde é possível, entre
outras opções, consultar logs, definir whitelist, blacklist, consultar emails em
quarentena de SPAM e QUEUE de entrega.

- Acesso Seguro c/ SSL;

- Tarefas;
- Anti-Vírus e Anti-Spam Premium;
- MX Backup;

— Pretende mais detalhes sobre os planos Email Empresarial? Contacte o nosso departamento comercial.
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Email Empresarial
—— A alternativa à G suite e Microsoft Exchange
O email empresarial digitalgreen oferece quase todos os recursos que a G Suite e Microsoft Exchange, mas a uma fração do custo.
Ideal para pequenas e médias empresas que pretendem um serviço de e-mail fiável, seguro e com funcionalidades
empresariais, sem o elevado custo da G Suite ou Microsoft Exchange.

— A solução de email ideal
O email empresarial digitalgreen é um serviço de email
completo, com chat em grupo e colaboração para equipas.
Foi projetado para fornecer as funcionalidades que as
empresas precisam, sem sacrificar o acesso seguro e
confiável às comunicações comerciais e pessoais.
No entanto, o email empresarial digitalgreen oferece um preço
muito mais baixo que a G suite e Microsoft Exchange. Portanto,
ele tem um custo total de propriedade significativamente
menor, tornando-o a solução ideal de email e colaboração para
empresas.

— Na web ou na sua mão
O email empresarial digitalgreen inclui uma interface de webmail
de qualidade e com inúmeras funcionalidades. É compatível com
os principais browsers de desktop e equipamentos móveis. O uso
da interface de webmail elimina a necessidade de adquirir
licenças de outros softwares, desde clientes de email (ex:
Microsoft Outlook) a aplicativos de calendário, assim como liberta
espaço em disco local, tarefas de instalação, manutenção e
atualizações relacionadas com o uso de software adicional nos
computadores e equipamentos móveis.
No caso de preferir usar software para computador e
dispositivos móveis, a solução de email empresarial digitalgreen
também pode ser usada. Assegura compatibilidade nativa com
Microsoft Outlook entre outros, tais como Apple Mail, eM Client,
Windows Mail, etc... Além disso, o email empresarial digitalgreen
funciona de forma perfeita nas apps nativas do seu
equipamento móvel, seja ele iOS (iPhone) ou Android.
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Email Empresarial

— Colaboração total
O email empresarial digitalgreen oferece vários recursos de
colaboração que facilitam o trabalho em conjunto com
membros da equipa, clientes e parceiros. O email empresarial
digitalgreen pode ajudar a aumentar a produtividade geral da
sua empresa.
Destacamos as seguintes funcionalidades principais de
colaboração:
- Contatos, calendários, tarefas e anotações partilhadas;
- Chat em grupo;
- Armazenamento de ficheiros para partilha
(tipo DropBox/WeTransfer)
- E muito mais!

— Segurança de email superior
O email empresarial digitalgreen vem equipado com vários
recursos de segurança, disponíveis sem qualquer custo
adicional e/ou necessidade de usar software de terceiros.
Desde firewall a filtragem de spam para proteção de
praticamente todos os spams recebidos, bem como
proteção anti-vírus de nível empresarial que deteta cavalos
de tróia, vírus, malware e outras ameaças maliciosas.
Inclui também funcionalidades de segurança
personalizáveis como por exemplo a opção de login/acesso
com autenticação de dois fatores (2FA).
Em termos de cópias de segurança, inclui backups diários
com retenção de 5 dias.
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Email Empresarial

— Administração simples + Gestão digitalgreen
Dotado de um painel de administração simples, permite a
criação e personalização das contas de e-mail em apenas
alguns minutos.
A digitalgreen assegura toda a administração, gestão,
manutenção, atualizações e suporte técnico da plataforma,
libertando desta forma recursos da sua empresa.
Toda a infra-estrutura está alojada em datacenters certificados sendo monitorizada em tempo real pela nossa equipa.
Em termos tecnologia, usamos a Cloud, por forma a garantir
uma elevada disponibilidade/uptime do sistema.
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