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Autorski system kont poczty
elektronicznej, bazuj¹cy na
doœwiadczeniu ponad
5000 u¿ytkowników, pe³ny
niespotykanych funkcji
i udogodnieñ.
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O popularnoœci i u¿ytecznoœci poczty elektronicznej
nie trzeba nikogo przekonywaæ. Jest to szybka,
wygodna i tania forma komunikacji z
kontrahentami. Dla wielu pracowników sta³a siê
podstawowym narzêdziem pracy i decyduje o ich
efektywnoœci. Czasami jedna z pozoru drobna
funkcja systemu pocztowego, pozwala
zaoszczêdziæ w skali miesi¹ca godziny, a nawet
dziesi¹tki godzin pracy.

...poczuj ró¿nicê

Zauwa¿yliœmy to w Onyx Sp. z o.o. ju¿ w 1997 roku,
kiedy to rozpoczêliœmy pracê nad autorskim
systemem kont poczty elektronicznej, intensywnie
rozwijanym do chwili obecnej. A jest nad czym
pracowaæ: plagi wirusów, robaki internetowe,
wszechobecny spam (niechciane listy o
charakterze reklamowym) to nie lada wyzwania dla
dobrego systemu.
Dziœ uwa¿amy Onyx Postmaster za jeden z
najbardziej zaawansowanych technologicznie
systemów poczty elektronicznej dostêpnych na
rynku. Swoj¹ funkcjonalnoœci¹ przewy¿sza znacznie
systemy standardowe, bazuj¹ce na gotowych
rozwi¹zaniach. 13 lat doœwiadczeñ, ponad 5000
u¿ytkowników - to kapita³ którego nie sposób
przeceniæ. Do³¹cz do nas, poczuj ró¿nicê.

Najciekawsze
CECHY SYSTEMU
Postmaster

Administrowanie i kontrola

Filtr antyspamowy RBL

System poczty elektronicznej Onyx Postmaster
zosta³ zaprojektowany pod k¹tem
wykorzystania w firmach i organizacjach. Jego
modu³ administracyjny, oprócz klasycznych
zadañ, udostêpnia administratorom szereg
funkcji o charakterze kontrolnym,
niespotykanych w typowych systemach
pocztowych. Mo¿esz m. in. sprawdziæ kiedy i w
jaki sposób korzystaj¹ z systemu pracownicy,
sk¹d i jak czêsto sprawdzaj¹ pocztê, jaki
generuj¹ ruch i wiele innych.

Walka ze spamem przybiera ro¿ne formy.
Jedn¹ z bardziej popularnych s¹
ogólnoœwiatowe bazy trefnych nadawców,
automatycznie uaktualniane w trybie ci¹g³ym.
Onyx Postmaster zawiera modu³y
umo¿liwiaj¹ce Ci pod³¹czenie siê do takich baz i
skuteczne obni¿enie liczby otrzymywanych
przesy³ek o charakterze reklamowym.

Opcjonalna ochrona antywirusowa
Minê³y ju¿ czasy, kiedy wirusy rozprzestrzenia³y
siê na dyskietkach. Dziœ robi¹ to b³yskawicznie
za pomoc¹ poczty elektronicznej. I robi¹ to
skutecznie! Dlatego warto, oprócz programu
antywirusowego dzia³aj¹cego lokalnie na
Twoim komputerze, kontrolowaæ przesy³ki
zanim jeszcze trafi¹ do Twojej skrzynki
pocztowej. Onyx Postmaster udostêpnia Ci
tak¹ opcjê. Jej skutecznoœæ podnosi
czêstotliwoœæ aktualizacji bazy wzorców
wirusów – a¿ 4 razy na dobê.

Filtr antyspamowy CBL
Ktoœ siê na Ciebie uwzi¹³. Regularnie przysy³a
Ci informacje o jakieœ konferencji, szkoleniach
czy promocji. Mówisz, ¿e Ciê to nie interesuje,
prosisz o danie spokoju, zabraniasz przysy³ania
– jak grochem o œcianê. Walka ze spamerem
irytuje i zajmuje mnóstwo czasu. Filtr CBL
pozwala Ci za³atwiæ sprawê raz na zawsze w
ci¹gu kilkunastu sekund. Wpisujesz adres
nadawcy na specjaln¹ listê, a Twój serwer
nigdy ju¿ nie przyjmie od niego ¿adnej przesy³ki.

Opcjonalny filtr antyspamowy IAST
Kolejne, bardzo zaawansowane, ocieraj¹ce siê
o sztuczn¹ inteligencjê, rozwi¹zanie problemu
niechcianych przesy³ek. Specjalny, inteligentny
modu³ niejako czyta przes³an¹ do Ciebie
wiadomoœæ, analizuje i w oparciu o szereg
algorytmów klasyfikuj¹cych oddziela dobre
wiadomoœci od podejrzanych. Trafnoœæ z jak¹
to robi jest zdumiewaj¹ca. Filtr ten uchodzi
obecnie za najbardziej skuteczne narzêdzie do
walki ze spamem i jest zaimplementowany w
systemie Onyx Postmaster w swojej najlepszej
odmianie.

Stabilnoœæ i bezpieczeñstwo
Serwery sk³adowe systemu Postmaster
zlokalizowane s¹ w Polsce, w Warszawie, w
nowoczesnym centrum danych na ul. Piêknej.
Bezpoœredni nadzór fizyczny nad sprzêtem
oraz dostêp do punktów wymiany ruchu z
polskimi operatorami telekomunikacyjnymi
maj¹ ogromny wp³yw na niezawodnoœæ pracy
ca³ego systemu. Blisko 13 lat praktyki w
zabezpieczaniu systemów pocztowych,
wykwalifikowana kadra techniczna to atuty,
którymi mog¹ pochwaliæ siê tylko nieliczni.

Op³aty
Onyx Postmaster jest jednym z nielicznych systemów poczty elektronicznej,
gdzie miesiêczna op³ata za u¿ytkowanie uzale¿niona jest od liczby za³o¿onych
kont, a nie trudnego do oszacowania ruchu sieciowego (tzw. transferu).

FORMU£A OP£ATY BAZOWEJ

12 z³ + (liczba kont x 2 z³)
Konfiguracja bazowa jest w pe³ni funkcjonalnym systemem pocztowym
z podstawow¹ ochron¹ antyspamow¹. Dla wymagaj¹cych Klientów
dostêpne s¹ modu³y dodatkowe.

MODU£Y DODATKOWE
komercyjne skanery antywirusowe poczty przychodz¹cej [v]

+ 15%

inteligentne filtry antyspamowe [s]

+ 20%

komercyjne skanery antywirusowe poczty wychodz¹cej [v]

+ 15%

Wszystkie ceny netto - podatek VAT wynosi 22%. Zamiast op³at miesiêcznych mo¿liwe jest uiszczene op³aty
rocznej bêd¹cej równowartoci¹ 10 op³at miesiêcznych.
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