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PREDSTAVITEV

Zimbra Collaboration Suite – odprtokodna e-pošta & sodelovanje

ZCS.si nov ponudnik e-pošte v SLO

..Ko smo pomislili, da se na področju e-pošte in načina uporabe le-te ne da ustvariti nič novega in izvirnega, nas je prijetno presenetila hitro
rastoča odprtokodna rešitev, Zimbra Collaboration Suite. Ta »vse-v-enem« rešitev v marsičem prekaša najbolj znane in razvpite rešitve.
Preverite zakaj..

»Ali je službeno vozilo na voljo? Kaj pa predavalnica v ponedeljek zjutraj? Projektorja spet ni v
omari… kdo ga je vzel?« Običajen odgovor je:
»Vprašaj tajnico.« ali »Pokliči običajne krivce.«
Naš odgovor je: »Uporabljajte Zimbro!«
Zimbra Collaboration Suite (v nadaljevanju ZCS)
je e-poštna, koledarska in sodelovalna strežniška rešitev, ki jo lahko dojemamo kot Microsoft
Exchange naslednje generacije. Nenavadno?
Niti ne, saj je v lasti podjetja VMware, ki je znano
po za svoj čas zelo naprednih rešitvah, ki so danes del vsakega resnejšega sodobnega poslovnega okolja. VMware si želi ob široki ponudbi
virtualizacijske ter „cloud“ infrastrukture ponuditi tudi ključne poslovne rešitve in Zimbra je
kot naročena za to.
Danes uporablja plačljivo različico ZCS več kot
70 milijonov uporabnikov in je tretja najbolj
množična (po številu prodanih poštnih predalov) rešitev za delo z e-pošto in prva po relativnem letnem prirastu števila uporabnikov na
svetu.
ZCS je na voljo v treh različicah:
• ZCS Open Source Edition (brezplačna)
• ZCS Network Edition
• ZCS gostovanje preko Zimbra partnerja –
v našem primeru ZCS.si

Kako naj uporabljamo Zimbro?
Na to vprašanje je na voljo več pravilnih odgovorov. Prvi bi bil lahko s svojim odjemalcem za
e-pošto, npr. MS Outlook ali Thunderbird ali
Apple Mac Mail ali z brezplačnim Zimbra Desktopom ali… dolgčas…
Drugi, nam še najljubši način je kar preko spletnega dostopa. Na voljo je vse, kar potrebujemo. Pravzaprav je spletni vmesnik glede na funkcionalnosti
najbolj zmogljiv način uporabe. Poleg običajnih
sodobnih e-poštnih opcij je na voljo še cela vrsta
priboljškov. Koledarji kot smo jih vajeni za delo s sodelavci in posebnimi koledarji za razpoložljiva sredstva, na primer službeno vozilo, sejna soba, projektor, dopusti… Pač povsod kjer je informacija o razpoložljivosti ter potreba po rezervaciji pomembna
za vse sodelujoče. Dokumenti, ki so podobno kot
že v drugih spletnih rešitvah na voljo v funkciji urejevalnika besedil ter dela s preglednicami.
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Aktovka, ki je odlično povezana z e-pošto, saj je
v vseh izbirnikih na desni klik na voljo ustrezen
ukaz za potrebe dela z datotekami. Priloži in
shrani v aktovko močno poenostavi in skrajša
čas izvedbe, saj ni potrebno obremenjevati pasovne širine s prenosi datotek, ker so te že na
strežniku.
Potem so tu še naloge brez katerih žal ne gre.
Vse omenjeno je prilagojeno sodelovanju in sicer preko dodeljevanja skupnega dostopa oz.
rabe. Na primer možnost vpogleda, spreminjanja ali brisanja vnosov v koledar ali hitrega in
enostavnega iskanja prostih terminov sodelavcev. Prav tako lahko za čas odsotnosti dodelimo
vpogled v poljubno mapo svoje e-pošte izbranemu sodelavcu, ki poskrbi, da stik podjetja z
zunanjim svetom ostane enako učinkovit kot je
takrat, ko smo v službi. V aktovki je vse skupaj še
najbolj podobno delu z diskom, ustvarjamo lahko mape in jih po potrebi nastavljamo v skupno
rabo z ustreznimi avtorizacijami. Vse skupaj je
tako preprosto in uporabno, da me čudi, zakaj
tega že prej nismo množično uporabljali.
Tretji odgovor oz. način je preko mobilne naprave. Tudi tukaj je Zimbra poskrbela za praktično
vse omembe vredne sisteme in proizvajalce.
Blackberry, iPhone, Nokia/Symbian, Windows
Mobile, Android … Z mobilnikom se na Zimbro
lahko povežemo kar preko posebnega, za mobilne naprave prirejenega spletnega vmesnika
ali preko nastavljenega e-poštnega odjemalca.
Če podpira standardne protokole za sinhronizacijo pošte, nalog in koledarja, delo opravlja hipno, torej ko je pošta na strežniku, je praktično
istočasno tudi na mobilniku. Nekaterim nam v
prezasedenem delovniku štejejo tudi sekunde.
Hitreje ne gre. Vsem odgovorom je skupno, da

nismo omejeni z izbiro odjemalca ali operacijskega sistema naprave, kar nam je še posebej
všeč. Svoboda izbire, možnost enostavnih dodelav in povezovanja z zunanjimi aplikacijami je
prijetna in dobrodošla novost v našem prostoru.
Potrebujemo le povezavo do strežnika.
Naj omenimo še Zimlets – gre za dokumentiran
okvir, ki omogoča enostavno integracijo »zunanjih« rešitev, ki še dodatno olajšajo delo. Silno
uporabno za razvijalce, ki so že izdelali celo vrsto rešitev. Namenjeni so predvsem povezovanju z lastnimi poslovnimi aplikacijami ali zunanjimi. Med najbolj priljubljenimi so Google Translator, ki omogoča prevajanje kar znotraj e-pošte, Social Zimlet, ki podpira Facebook, Twitter,
Tweetmeme, Digg…, Sugar Zimlet in SalesForce Zimlet, ki Zimbro povežejo s popularnimi
CRM rešitvami, in še mnogi drugi. Na voljo so na
gallery.zimbra.com.
Nameščamo jih lahko lokalno v Zimbra Desktop
ali na strežnik, v prvem primeru le za lastno uporabo v Zimbra Desktopu, v drugem pa za skupinsko uporabo tudi prek spletnega vmesnika.
Celotna rešitev je po našem mnenju v tem trenutku najboljša na trgu, tako po kriteriju uporabniške izkušnje kot po kriteriju stroškov pridobitve ter uporabe. Zimbra je nedvomno št. 1.
Ob vsem naštetem in dejstvu, da je pri ZCS.si
standardna velikost e-poštnega predala 5 GB, si
za znesek malice v naši prestolnici lahko privoščite najsodobnejšo e-poštno rešitev, ki poleg
omenjenega lahko služi kot prostor za varno
hrambo osebnih datotek.
Ponudnik storitev ZCS.si je podjetje XENYA, d. o.
o., več informacij pa lahko dobite preko naslova
info@zcs.si ali telefona: 01 514 0618. 
(P.R.)

Xenya, d.o.o.

Celovška cesta 172, 1000 Ljubljana
Tel: 01/514-0-610
spletni naslov: www.xenya.si
e-pošta: info@xenya.si
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