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Přehled parametrů poskytované služby - Hostovaný e-mail  Kerio Control 
Pracovní funkce Poskytováno 

+ ano / - ne 
Poznámka 

Osobní složky kontaktů, kalendáře a úkolů  +  
Globální adresář kontaktů  +  
Distribuční seznamy (skupina) +  
Sdílení složek kalendářů, kontaktů a úkolů  +  
Ovládací panel pro jednoduchou správu celé organizace  + Webová administrace 
Podpora klientů MS Outlook 2003/2007/2010 +  
Podpora Webu pro spolupráci a sdílení dokumentů SharePoint  -  
 
Mobilita a dostupnost Poskytováno 

+ ano / - ne 
Poznámka 

Přístup pomocí RPC/HTTPS z aplikace Outlook (MAPI)  +  
Přístup z mobilních zařízení - Microsoft Active Sync + Direct Push  +  
Přístup z webu + z Webu Kerio rozhraní 
Internetové protokoly IMAP4/POP3/SMTP  +  
 
Bezpečnost Poskytováno 

+ ano / - ne 
Poznámka 

Více úrovňová ochrana proti virům a spamu s osobní karanténou  +  
Každodenní zálohování dat  +  
Ponechání odstraněných e-mailů a poštovních schránek online 30 dní  +  
Garance dostupnosti a kvality služeb - SLA + 99% 
 
Kapacita  Poskytováno  Poznámka 
Kapacita schránky  1 GB  
Limit velikosti schránky   2 GB Navýšení do uvedeného 

limitu za příplatek 
 
Ostatní  Poskytováno 

+ ano / - ne 
Poznámka 

Správa záznamů DNS +  
Vlastní poštovní doména (firma.cz) +  
 
Službu lze využívat prostřednictvím standardních poštovních klientů, přes internetové rozhraní a dokonce i z mobilních 
zařízení založených na platformě Windows Mobile. 
V ceně služby není zahrnuta licence na MS Outlook. 
 
Minimální doba smlouvy 
Výše uvedené cenové podmínky jsou platné v případě uzavření smlouvy o poskytování služby hostovaného e-mailu na 
období min. 24 měsíců. 
 
 
CENOVÁ SPECIFIKACE Počet schránek Jednotková cena 

(bez DPH) 
Cena celkem  

(bez DPH) 
Měsíční paušální poplatek za službu 20* 164 Kč 3 280 Kč 
Poplatek za zřízení služby 0 Kč 0 Kč 
* minimální počet schránek je stanoven s ohledem na licence poskytované výrobcem 
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Ceník služeb nad rámec paušálního poplatku 
Prostor navíc Měsíční paušál 

(bez DPH) 
Prostor navíc 200 MB 100 Kč 
Prostor navíc 500 MB 200 Kč 
 
Zpoplatněné zásahy poskytovatele 
(tyto zásahy může provádět zákazník prostřednictvím Webové administrace) 

Jednorázový 
poplatek 

(bez DPH) 
Vytvoření e-mail schránky v rámci limitů 100 Kč 
Smazání schránky v rámci limitů 100 Kč 
Změna hesla ke schránce 100 Kč 
Vypsání seznamu účtů 100 Kč 
Přidání aliasu (e-mailové adresy v doméně) ke schránce 100 Kč 
Nastavení přesměrování/přeposílaní pošty pro interní adresy 100 Kč 
Předání přístupových údajů ke schránce 100 Kč 
 
 
Ceny služeb jsou platné od 1.1.2014 do vydání nového ceníku. 
 
Liberecká IS, a.s. si vyhrazuje právo na změnu cen. 
 
 
Kontakt na poskytovatele 
 
Další technické informace můžete získat po zaslání dotazu na e-mail: obchod@libereckais.cz. 
 

Tento popis služby nebo produktu není nabídkou ve smyslu §1732, odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanský zákoník, v platném znění. 
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