Poczta IQ PL
Profesjonalne usługi
w przystępnej cenie
Niezwykła usługa
Poczty Elektronicznej
w IQ PL tworzona jest
z myślą o klientach
biznesowych, którzy mają
wysokie wymagania co
do jej funkcjonalności
i niezawodności.
Aby sprostać potrzebom naszych
klientów, ciągle unowocześniamy
infrastrukturę i rozwijamy naszą
Pocztę. Dzięki temu nasi klienci mogą
cieszyć się unikalnymi możliwościami
niespotykanymi nigdzie indziej.

Unikalny pakiet funkcjonalności
• Nadzór korespondencji Poczta Pro : umożliwia przekierowanie wiadomości pocztowych wychodzących, na dowolny adres E-mail.
• vSMTP Poczta Pro : pozwala na wysyłanie poczty z dedykowanego adresu IP co ogranicza
wpływ innych użytkowników na reputację adresu.
• Kopia poczty: zapewnia łatwy dostęp do kopii konta pocztowego (nie wpływa na wskaźnik
użycia miejsca) przez www, która jest wykonywana 5 razy na dobę i przechowywana przez
cztery tygodnie.
• Grupy odbiorców: to wygodna segregacja poczty przychodzącej do działów lub departamentów, tworzenie dowolnych grup odbiorców i przekierowania poczty na więcej niż jeden
adres E-mail.
• Spambox: osobny folder na spam ułatwia segregację i przeglądanie wiadomości.
• Zaawansowany Antyspam: wielopoziomowy i stale rozwijany przez naszych specjalistów od
poczty, pozwala także na uczenie go przez użytkownika.
• Dostęp do logów Poczta Pro : zapewnia informację jak wiadomości E-mail były przetwarzane
przez serwer, do 2 miesięcy wstecz.
• Monitoring: usługi poczty IQ PL są stale monitorowane przez naszych administratorów
i automatyczne systemy.
• Migracja: synchronizacja skrzynek pocztowych podczas migracji do IQ PL zapewnia szybkie
i kompletne przeniesienie poczty.
• Współdzielone kalendarze Poczta Pro : usprawnienie współpracy w firmie dzięki lepszej dostępności informacji.
• Odtwarzanie środowiska po awarii macierzy dyskowych: oprócz standardowych kopii bezpieczeństwa, wszystkie wiadomości replikowane są do macierzy dyskowej w drugim centrum
danych, znajdującym się w lokalizacji oddalonej o przynajmniej 10 km, co pozwala na natychmiastowe przełączenie w przypadku awarii krytycznej macierzy dyskowej.
• Pojemność do 10 TB: usługi Poczty Pro dla wybranych planów pomieszczą prawie każdą ilość
wiadomości Twojej firmy.
• Limit pojedyńczej skrzynki do 50 GB Poczta Pro i więcej (oferta indywidualna): możliwość
ustawienia wysokiego limitu na skrzynkę ułatwia zarządzanie pocztą

100 tys.

413 tys.

założonych skrzynek*

wysłanych wiadomości*

874 tys.

98,88%

odebranych wiadomości*

skuteczności antyspamu*

* średnia dzienna ilość, stan z 24 listopada 2015
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Kluczowe cechy architektury klastra Poczty IQ PL

SPAM 1

MTA 1

IMAP 1
Macierze NetApp
2 kontrolery
IMAP 2

Internet
SPAM 2

Kopia
bezpieczeństwa

MTA 2
IMAP 3

Serwery antyspamowe

2 wysokodostępne serwery
SMTP odbierające,
działające
w trybie Active/Passive

Serwery IMAP/POP3
działające w trybie
Active/Active

Klaster 2 kontrolerowych macierzy
NetApp działających w trybie wysokiej
dostępności.

SMTP 1

Serwery SMTP wysyłające, działające
w trybie Active/Passive

SMTP 2

Użytkownik

• Wysoka dostępność: dostępność na poziomie 99,982% zapewniają redundantne serwery, wyspecjalizowane do obsługi zadań (wysyłanie, odbieranie, udostępnianie, filtrowanie), obsługujące protokoły IMAP, SMTP i POP3.
• Automatyczny Fail-Over: w przypadku awarii jednego z elementów jego rolę automatycznie przejmuje kolejny.
• Komponenty klasy Enterprise: klaster jest zbudowany w oparciu o najwyższej klasy sprzęt marki DELL, Juniper i NetApp.
• Bezpieczeństwo danych: klaster macierzy NetApp FAS 2552 wyposażonych w redundantne kontrolery i dyski twarde.
• Skalowalność: szybka rozbudowa klastra poprzez dokładanie kolejnych elementów.
• Dowiedziona niezawodność: klaster działa stabilnie od 2005 roku.

Plany 2017
• Pełne odtwarzanie środowiska po awarii: zapewnienie ciągłości działania po całkowitej awarii głównego klastra, przejęcie zadań przez zapasowy klaster w
innej lokalizacji.
• Archiwum wiadomości: przepełniona skrzynka nie będzie już problemem, archiwum to bezpieczne składowanie starszych wiadomości oraz szybkie ich wyszukiwanie.
• Modernizacja systemu poczty przychodzącej - wydajniejszy i skuteczniejszy system antyspamowy, dokładniejsze logi dostępne w panelu.
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Klienci o IQ PL - referencje

Grupa Kambit.pl została powołana do życia
w 2001 roku.

Cinema City Poland Sp. z o.o.
Cinema City Poland, należy do grupy Cineworld,
która jest jedną z największych sieci na rynku rozrywki w Europie i Izraelu.

(...) Zawsze możemy liczyć na wsparcie w procesie migracji poczty naszych
klientów - nawet hurtowe przenoszenie skrzynek nie stanowi problemu. Dzięki
wdrożonym rozwiązaniom technologicznym takim jak autorski klaster pocztowy HA - mamy zapewnioną wysoką dostępność usług na poziomie 99,95%. (...)
więcej

“

Kambit.pl

OPGK Rzeszów S.A. dysponuje najnowocześniejszym sprzętem pomiarowym, komputerowym,
oprogramowaniem geodezyjnym oraz najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Duży potencjał wykonawczy firmy pozwala na realizację największych i najtrudniejszych zamówień klientów zgodnie z ich wymaganiami.

“

Spółka OPGK Rzeszów S.A. jest firmą o ugruntowanej pozycji w branży, w pełni profesjonalną
i utożsamianą z wysokim standardem świadczonych usług.

“

OPGK Rzeszów S.A.

Współpracę z IQ PL nawiązaliśmy w 2014 r. dzięki pozytywnym rekomendacjom
IQ PL jako sprawdzonego dostawcy usług. Do IQ PL migrowaliśmy blisko 1500
skrzynek pocztowych - proces migracji przy wsparciu pracowników IQ PL odbył
się bardzo sprawnie. Obecnie na serwerach utrzymujemy ponad 2000 skrzynek
mailowych. (...) Polecamy IQ PL wszystkim dla których liczy się niezawodność.
więcej

Firma IQ PL terminowo i profesjonalnie wywiązuje się z obowiązków (...) przy
zachowaniu wzorowej jakości usług. (...) Podczas wieloletniej współpracy firma
IQ PL wzorowo sprłnia rygorystyczne wymogi stawiane naszym partnerom i dostawcom (...) Ponadto firma IQ PL wykazuje się wysokim poziomem inicjatywy
(...) oraz wielokrotnie wykazała sie głębokim zrozumieniem naszych potrzeb oraz
specyfiki naszego biznesu. (...) więcej

Grupa Kambit.pl to softwarehouse dostarczający rozwiązania IT licznym klientom w kraju oraz
za granicą zarówno dla dziedzin telekomunikacji, energetyki jak i finansów oraz windykacji. Grupę
Kambit.pl budują Kambit.software i Kambit.creative.

Cineworld obejmuje 9 krajów: Polskę, Wielką Brytanię, Irlandię, Izrael, Węgry, Czechy, Bułgarię,
Rumunię oraz Słowację. Obecnie spółka prowadzi 210 kin z aż 1942 ekranami. W Polsce posiada
obecnie 33 kina.

OKNOPLAST to międzynarodowa firma, należąca do ścisłej czołówki producentów okien i drzwi
z PVC w Europie.

“

OKNOPLAST Sp. z o.o.

(...) Na współpracę z firmą IQ PL zdecydowaliśmy się ze względu na nieszablonowe podejście do naszych potrzeb w zakresie obsługi poczty elektronicznej.
Nasze skrzynki wymagały dużej pojemności niedostępnej w standardowych
ofertach. Od IQ PL otrzymaliśmy bezkonkurencyjną ofertę pod względem technicznym oraz finansowym. (...) Polecamy IQ PL jako sprawdzonego dostawcę
usług poczty elektronicznej. (...) więcej
Firma OKNOPLAST prowadzi działalność na 10 rynkach: Austrii, Czech, Francji, Niemiec, Polski,
Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Włoch i Węgier. W czerwcu 2013 roku firma ogłosiła utworzenie
Grupy OKNOPLAST, w skład której wchodzą trzy firmy: OKNOPLAST, WnD i Aluhaus zapewniając jeszcze większe zróżnicowanie oferty produktowej i jej precyzyjne dopasowanie do potrzeb
klientów. OKNOPLAST działa w segmencie Top Premium. Globalna liczba klientów przez 22 lata
działalności przekroczyła 1,31 mln. Aktualnie w firmie pracuje ponad 1200 osób.

Biuro Obsługi Klienta:
IQ PL Sp. z o.o.
ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk

e-mail: bok@iq.pl
tel.: +48 58 326 09 90 - 94
fax: +48 58 326 09 99
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CERTYFIKATY:
ISO 9001:2000
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DZIAŁAMY ZGODNIE Z ISO 27001 CENTRUM DANYCH KLASY TIER III

Wszystkie prawa zastrzeżone. Informujemy, że publikowane przez IQ PL Sp. z o.o. teksty, zdjęcia, grafika a także ich skład i układ są objęte ochroną praw autorskich i praw pokrewnych. Zabronione jest kopiowanie, edytowanie
i wykorzystywanie wyżej wymienionych treści do celów komercyjnych bez wyraźnej zgody IQ PL Sp. z o.o. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy naszych partnerów, wykorzystane w materiałach
informacyjnych i reklamowych IQ PL Sp. z o.o. należące do stron trzecich, są chronione prawem autorskim a ich wykorzystanie może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą właścicieli.
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