12.11.19 10:08:16

JH Comp s.r.o. (eshop.jhcomp.cz)
info@jhcomp.cz
384325158

LICENCE MS WINDOWS EXCHANGE STANDARD 2019
2 529 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 2 090 Kč)
2 782 Kč

Běžná cena:

253 Kč

Ušetříte:
Kód zboží:

SWMS5287

Part No.:

381-04491

Stav:

Nové zboží

Popis
MS Windows Exchange Standard 2019
Získejte podnikový e-mail a zvyšte produktivitu při zachování bezpečnosti organizace. Větší a spolehlivější poštovní
schránky zajistí lepší komunikaci a díky ochraně citlivých dat bude Vaše ﬁrma v bezpečí. Exchange umožňuje
přizpůsobit řešení konkrétním požadavkům a zajistí stálou dostupnost komunikace při zachování kontroly nad vším
potřebným. Přejděte rychle na cloud, nasaďte služby místně nebo spravujte hybridní nasazení s poštovními schránkami,
které jsou online i místní. Spravujte výkonné funkce včetně ochrany před únikem informací. Exchange pomůže uživatelům
efektivněji pracovat, protože díky němu můžete spravovat rostoucí objem komunikace na různých zařízeních a účinněji
spolupracovat v týmech. Díky poštovní schránce, která se soustředí jenom na podstatné a důležité zprávy a nastaví
pravidla odpovídající vašemu způsobu práce, toho uživatelé zvládnou víc a budou rychlejší.
Jedná se o 1 licenci typu device CAL.
Maximální zabezpečení Exchange 2019 běží na jádru Windows Serveru 2019, takže představuje nejzabezpečenější a
nejspolehlivější možnou platformu pro infrastrukturu zasílání zpráv.
Vyšší výkon Exchange Server 2019 využívá dostupná jádra procesorů, paměť a úložiště efektivněji než kdy dříve a zároveň
inteligentněji spravuje prostředky interního systému, aby zajistil zvýšení výkonu u koncových uživatelů.
Zabezpečení Exchange Server 2019 nabízí vyšší zabezpečení než jakákoli jiná dodávaná předchozí verze a chrání vaše data
výlučně prostřednictvím nejnovějších šifrovacích a hashovacích algoritmů.
Jednodušší správa Exchange Server 2019 usnadňuje správu při běžných úkolech, jako je správa kalendářů nebo delegátů.
Mobilní produktivita I v terénu se můžete připojit, zorganizovat práci a dokončit, co potřebujete. Outlook Mobile
představuje nejbezpečnější a nejpředpisovější způsob přístupu k Exchangi Online přes mobilním zařízení.
Obecný popis licencí OLP a způsobu jejich objednávání.
Program OLP je multilicenční program Microsoft, v rámci kterého získáte jejich nákupem trvalé přenositelné licence
jednotlivých programů. OLP licence jsou elektronické a legalizační, což znamená, že je lze nainstalovat na starší hardware.
Zákazník, který objednává OLP licence, musí mít vygenerovaný účet Live ID a doporučujeme jako kontaktní mail a zároveň
mail, na který přijdou objednané licence, uvést právě adresu, která je spjata s účtem Live ID. Minimální počet OLP licencí pro
otevření nové smlouvy - pokud zákazník v pruběhu minulých dvou let žádnou neotevřel - je 5 ks jakýchkoliv produktů OLP
(lze mixovat například Oﬃce, serverové systémy i CALy, atd). Pokud zákazník nepotřebuje 5 licencí ale například jen 3, lze
první objednávku doplnit tzv. doplňujícími licencemi, které jsou cenově dostupné. Doplňující licence představují v každém
slevovém programu (školní AE licence, GOVT licence pro státní správu, komerční licence) jiný produkt (pro zjištění kódů

kontaktujte, prosím, svého obchodníka, nebo PM na Microsoft - jana.ctvrtnickova@100mega.cz). Upozorňujeme, že klienti
(CAL) které se instalují na pracovní stanice obvykle nebývají součástí serverových systémů, dokupují se zvlášť a je nutno
rozlišit, zda zákazník požaduje klienta vázaného na uživatele (user) nebo klienta vázaného na zařízení (méně obvyklé device).
K objednání OLP u dodavatele jsou potřebné následující údaje na koncového zákazníka (toho, kde je zařízení a SW umístěn):
- Název ﬁrmy
- Kontaktní adresa včetně PSC
- IČO
- Telefon
- Kontaktní osoba
- mail (může být a doporučuje se mail admina nebo jiné oprávněné osoby s účtem Live ID)
Tyto údaje, prosím posílejte vždy spolu s objednávkou na mailovou adresu jana.ctvrtnickova@100mega.cz.
Pro přístup k licenci je potřeba se registrovat na adrese Volume License Service Center.
Kontakt na VLSC podporu: 800 142 359
V případě Terminálových licencí (Windows Remote Desktop) je potřeba zaktivovat tuto službu na aktivační lince MS: 800 100
074.
https://docs.microsoft.com

