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PREDSTAVITEV

eSeF WorkSpace

Varno skupinsko delovno okolje
..Poskrbimo, da bodo zaposleni imeli kakovostno in varno delovno okolje ter istočasno uskladimo stroške za informacijske storitve s
svojimi dejanskimi poslovnimi potrebami..

Model informacijske varnosti in upravljanja s tveganji pri storitvah eSeF ustreza najstrožje urejenim poslovnim okoljem v finančnem,
telekomunikacijskem in javnem sektorju ter v industriji.

look, Mac Mail in Lotus Notes, ter sinhronizacijo z aplikacijami za osebno
produktivnost na mobilnih telefonih. Prek povezovanja z drugimi aplikacijami,
na primer z IP telefoni in aplikacijami CRM, poenostavite vrsto postopkov pri
delu s strankami in poslovnimi partnerji ter pri projektnem delu.

Funkcionalnosti in prednosti
Podjetja in ustanove ne glede na velikost se zaradi optimizacije stroškov vse
pogosteje naročajo na standardne informacijske storitve, kot je elektronska
pošta in skupni delovni prostor. Tudi organizacije z lastnimi oddelki za informatiko predajajo tovrstne storitve v zunanje izvajanje in se raje posvečajo razvoju informatike za podporo pri osnovni dejavnosti. Na tržišču je veliko ponudnikov tovrstnih lahko bi rekli že infrastrukturnih storitev, vendar je njihova
uporaba povezana z vrsto tveganj ne glede na to, ali gre za Gmail ali katere
druge storitve spletne e-pošte.
Podjetje Simt je ponudilo storitev varnega delovnega okolja eSeF WorkSpace, ki združuje elektronsko pošto, stike, koledar in opravila ter skupni
delovni prostor. Z eSeF WorkSpace podjetja za samo 50 evrov + DDV
mesečno pridobijo visokokakovostno storitev in popolnoma prilagodljivo
storitev, kjer so odgovornosti jasne, hkrati pa s ponudnikom poslujejo v
skladu s slovenskim pravnim redom.

Sodobno delovno okolje

Najbolj varno
evanje in arhiviranje
in digitalnih vsebin

S storitvijo e-SeF WorkSpace pridobimo vse temeljne funkcionalnosti, ki jih
potrebujejo zaposleni za učinkovito delo v današnjem poslovnem okolju. Elektronska pošta, koledar, stiki, opravila ter skupni delovni prostor so dostopni na
enem spletnem mestu, od koderkoli, kadarkoli. V storitev je vključen tudi namizni odjemalec, ki uporabnikom omogoča, da s svojo pošto, dokumenti, stiki,
opravili in koledarjem delajo tudi v primeru, ko nimajo internetne povezave.
e-SeF WorkSpace je odlična rešitev za poslovna okolja, kjer so odvisni od kakovosti sodelovanja med zaposlenimi. Uporabniki lahko delijo vse funkcionalnosti z ostalimi sodelavci in celo s poslovnimi partnerji ter širšo javnostjo. Storitve je možno povezati z različnimi uporabniškimi programi, kot so MS Out-
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Računalniške novice

Prilagojeno poslovnim zahtevam
• skupni prostor velikosti 25 GB
• neomejeno število poštnih predalov in uporabnikov
• gostovanje več domen
• enostavno dodeljevanje in povečevanje pomnilnika
Enotno delovno okolje
• koledarji – vodenje osebnih in skupinskih koledarjev
• skupna raba dokumentov – na enem dokumentu lahko hkrati dela do šest
uporabnikov
• opravila – vodenje osebnih in skupinskih seznamov opravil
• stiki – osebni stiki in skupne evidence stikov
• uporabniku prijazno delo prek spletnega brskalnika (povleci in spusti,
označevanje ...)
• vgrajen iskalnik
Učinkovito upravljanje
• enotna vstopna točka do vseh funkcionalnosti ter enkratno prijavljanje
• sinhronizacija z namestitvenimi programi za e-pošto ter z mobilnim telefonom ali dlančnikom (IMAP/POP), MAPI (Outlook), iSync, iCal, CalDAV, RSS
• podpora za MS Outlook ( e-pošta, koledar, opravila, stiki …)
• namizni odjemalec – vsa elektronska pošta, dokumenti, stiki in opravila so
na voljo tudi v načinu brez internetne povezave
• večjezični uporabniški vmesnik, ki je v celoti lokaliziran v slovenščino
• nadzorna plošča za upravljanje domen, uporabniških računov in
nastavitev, kvot ...
• masovni uvoz uporabniških računov iz datoteke Excell ter
pripadajoče e-pošte
• možnost razvoja vtičnikov za povezovanje z drugimi poslovnimi aplikacijami (CRM, ERP ...)
Varnost in zaupnost
• vgrajena protivirusna zaščita in zaščita proti neželeni e-pošti
• šifriranje podatkov SSL/TSL  ter zaščita  S-MIME ali PGP
• uporabniški podatki (uporabniško ime in geslo) se ne shranjujejo
lokalno (v cache)
• enostavna izdelava varnostnih kopij (celotno, inkrementalno)
• hranjenje podatkov na kar treh oddaljenih lokacijah
• ISO/IEC 27001:2005, ISO 9001:2008, Upravno območje za varovanje tajnih
podatkov, ZVDAGA 
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