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Microsoft Exchange Mail

Microsoft Exchange Mail บริการอีเมลโฮสติง
้ สำหรับองคกรบนแพลตฟอรมไมโครซอฟททร่ี วดเร็วและปลอดภัย ทำใหระบบอีเมล
ของคุณมีความเปนสวนตัวและไรขอกังวลในการดำเนินธุรกิจ สามารถเขาถึง อีเมล รายชื่อผูติดตอหรือปฏิทิน จากที่ไหน บนอุปกรณใดก็ได
นอกจากนี ้ ก ารสื ่ อ สารยั ง ฉั บ ไวผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ขนาดใหญ ท ี ่ ม ี ค วามเสถี ย รเพื ่ อ เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการติ ด ต อ สื ่ อ สาร
ชวยใหธุรกิจของทานเติบโตไปอยางไรขีดจำกัด

Calendar

E-mail

Communications

Address Book

From any device

ฟงกชั่นครบ ใชงานงาย บนทุกอุปกรณ

รวดเร็ว ฉับไว

รองรับการใชงานทุกฟงกชั่นสำคัญ ไมวาจะเปน อีเมล, รายชื่อ
ติดตอ, ปฏิทน
ิ , รายการงาน, การแบงปนขอมูลระหวางเพือ
่ นรวมงาน

หมดกังวลเรื่องความลาชาของอีเมลเนื่องจากเรามี backbone
ขนาดใหญ ทำใหรวดเร็วในการับสงขอมูลภายใตศน
ู ย Data Center
ในประเทศไทย คุ ณ สามารถเข า ถึ ง และสื ่ อ สารข อ มู ล ได อ ย า ง
รวดเร็ว อีกทั้งยังชวยลดปริมาณการใชงาน Bandwidth Inter
ตัดปญหาการขัดของของสัญญาณ อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ
มีหนาจัดการเพิ่มลด user ไดดวย Admin Portal

ปลอดภัยและนาเชื่อถือ
มีฟเจอรปองกันมัลแวรและสแปมเพื่อชวยปกปองอีเมลของทาน
นอกจากนี้ ยังมีศน
ู ยบริการชวยเหลือทีต
่ ง
้ั อยูใ นประเทศไทย สามารถ
สอบถามขอมูลการบริการไดตลอด 24 ชั่วโมง
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Packages
Feature
Mailbox size per user

ขนาด Mailbox ตอ 1 ผูใชงาน

Message size limit

ขนาดขอความสูงสุดที่สามารถสงได

Standard

Enterprise

10 GB

10 GB

50 MB

50 MB

14 days

14 days

30 days

30 days

Personal calendar, contacts, task and notes

สามารถตั้ง calendar, contracts, task และ notes สวนตัวได

Anti-malware protection and anti-spam ﬁltering
มีโปรแกรมปองกัน อีเมลไวรัส และ อีเมลสแปม

POP3 and IMAP

รองรับการทำงานของ POP3 และ IMAP

Integration with customer's Active Directory
สามารถใชงานรวมกับ Active Directoty ของลูกคาได

รองรับการเก็บ Log การเขาใชงานตาม พรบ. อยางนอย 90 วัน
Retention period for items removed from the delete item folder
ระยะเวลาที่สามารถกูขอมูลที่ถูกลบออกยอนหลังได

Retention period for recovery delete user mailbox
ระยะเวลาที่สามารถกู User Mailbox ที่ถูกลบออกยอนหลังได

Exchange ActiveSync for Mobile
รองรับการใชงานผานมือถือ

Connection with Outlook

รองรับการใชงานผานโปรแกรม Outlook

Email storage for online archive

1:1
Mailbox 10 GB
Online Archive 10 GB

ขนาด Mailbox สำหรับเก็บขอมูล e-mail แบบถาวรโดยผูใชงานสามารถเรียกดู
อีเมลเกา ไดจากทุกอุปกรณ มีความปลอดภัยสูงกวาการเก็บขอมูลไวบนเครื่อง
ตนเอง เนื่องจากเครื่องตนเองมีโอกาสที่อุปกรณจะเสียหายได

Advance email with legal hold

การเก็บขอมูลอีเมล เพื่อรองรับการคนหายอนหลัง ในกรณีที่ตองการหาอีเมล
ยอนหลังเพื่อใชงานรวมกับการ audit ภายในองคกร, การหาขอมูลในเชิงกฎหมาย,
การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการใชงานรวมกับนโยบาย ICT ตางๆ
ของบริษัท

Uniﬁed eDiscovery center

eDiscovery กระบวนการตรวจสอบและสงขอมูลทางอิเลกทรอนิกส ซึ่งสามารถ
ใชเปนหลักฐานทางกฎหมายได โดยผูใชงานสามารถใช eDiscovery ในการคนหา
ขอมูลใน Mailbox ไดโดยผานการกำหนดสิทธิ์ใหแกผูเกี่ยวของ

Email Data Loss Prevention (DLP)

การปองกันการรั่วไหลของขอมูลสำคัญ เชน ขอมูล passport, เลขบัตรเครดิต
โดยสามารถกำหนด rule เพื่อใหดำเนินการ Block เพื่อไมใหสงขอมูลออกไป,
ตั้ง Policy Tips เพื่อแจงเตือนกอนสง, encrypt data เพื่อความปลอดภัยของ
ขอมูล หรือ Notiﬁcation ไปยังผูเกี่ยวของ
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