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InteroperabIlIta 
mezI platformamI

Chytré řešení pro Windows

• Správa e-mailů a kalendářů pomocí 
aplikace Microsoft Outlook nebo Windows 
Mail s využitím aplikací Pošta a Kalendář 

Bezproblémové použití  
se systémem Mac

• Kerio Connect je jedinou alternativou 
serveru Exchange disponující plnou 
a nativní groupwarovou podporou klienta 
Microsoft Entourage.

• Nativní synchronizace s Apple iCal 
prostřednictvím CalDAV a CardDAV.

• Správa osobních i veřejných kontaktů 
pomocí aplikace Apple Address Book přes 
CardDAV. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerio WebMail

• Přístup k veškerým groupwarovým funkcím 
prostřednictvím prohlížečů Internet 
Explorer, Safari a Firefox.

• Využívejte Kerio WebMail jako 
plnohodnotnou groupwarovou alternativu 
k desktopovým aplikacím.

Globální adresář

• Veškeré kontaktní informace všech 
zaměstnanců společnosti ihned přístupné 
z mnoha groupwarových klientů

bezdrátová 
synchronIzace  
s mobIlnímI telefony

Zvyšte produktivitu práce v terénu:

• Zasílejte mobilním pracovníkům e-maily, 
kalendáře, kontakty a úkoly. Odpovídejte 
kdekoliv na cestách na e-maily a pozvánky 
na schůzky.

• Bezdrátová synchronizace se zařízeními 
podporující protokol Exchange 
ActiveSync®.

• Nativní synchronizace dat na zařízení 
BlackBerry prostřednictvím BlackBerry 
Enterprise Server (BES) s novým doplňkem 
Kerio Connector for BlackBerry.

• Zabezpečte pracovní i osobní data uložená 
ve vašem zařízení. V případě ztráty nebo 
krádeže mobilu smažte na dálku uloženou 
poštu, kalendáře a kontakty pomocí 
funkce Kerio Smart Wipe.

Napsali o nás

„Přesáhnout očekávání našich klientů 
vyžaduje reagovat na změny prakticky 
okamžitě - od termínů projektů až po 
revize našich výtvorů... Kerio Connect nám 
umožňuje být v trvalé synchronizaci.“
—Michael Borosky
Creative Director,
Eleven

„V systému Snow Leopard kromě aplikací 
iCal a Mail se serverem Kerio Connect také 
perfektně spolupracuje Address Book, a 
to díky nově přidané podpoře protokolu 
CardDAV. Naši klienti jsou nadšeni 
obousměrnou synchronizací dat v reálném 
čase mezi Kerio Connect a všemi jejich 
oblíbenými programy.“
— Brandon Carter Meixel,
Mission Engineer,  
Rocket Science Consulting

„Na Kerio Connect je úžasné to obrovské 
množství protokolů, které mohou klienti 
využívat. Můžete jej použít pro poštu, 
kalendáře a plánování zdrojů v celé firmě, 
bez ohledu na to, jaké platformy nebo 
zařízení jednotliví zaměstnanci používají.”
— Kevin Anderson, 
Prezident a CEO
Computer Stores Northwest, Inc.

Kerio Connect
emaIl. KontaKty. Kalendáře. úKoly.
v KancelářI. na cestách. doma.

Získejte pět v jednom

Interoperabilita mezi 
různými platformami

Správa e-mailové schránky, sdílení globálních kontaktů a plánování 
schůzek v aplikacích Outlook, Entourage, iCal nebo pomocí 
webového rozhraní a smartphonů.

Bezdrátová synchronizace 
s mobilními telefony

Bezdrátová synchronizace s jakýmkoliv smartphonem. Možnost 
smazání dat ze ztracených nebo odcizených zařízení.

Důkladné zabezpečení 
e-mailu

Blokování nevyžádané pošty prostřednictvím 14 antispamových 
technik a dvojité ochrany proti virům.

Archivace e-mailových 
zpráv

Soulad s legislativními požadavky na uchovávání komunikace, 
předcházení postihům za nedodržení těchto požadavků.

Automatické zálohování Zálohování a obnova dat bez odstavení serveru.

Přístup ze stolního počítače, webu nebo mobilního telefonu

E-mail Kontakty Kalendář Úkoly Poznámky            Sdílené a veřejné složky

Outlook      

Entourage    — — 

Kerio WebMail      

Smartphone     — 
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důKladné 
zabezpečení e-maIlu

Blokujte nevyžádané e-maily stejně 
účinně jako s pomocí specializovaných 
zařízení

Antispamová ochrana

Zablokujte až 98% spamu prostřednictvím 
14 antispamových technik.
• Ochrana proti útoku typu Directory 

Harvest.
• Ochrana proti phishingu a spoofingu.
• Napojení na internetové databáze 

spammerů.
• Vlastní seznamy důvěryhodných adres 

(tzv. whitelisty) a databáze spammerů 
(tzv. blacklisty).

• SpamAssassin (bayesovský filtr, heuristika 
a SURBL).

• Ochrana na úrovni SMTP a další.

Snížení zátěže serveru

• Zablokujte až 80% spamu ještě předtím, 
než dorazí na server. Snížíte tak množství 
e-mailů, které je potřeba filtrovat a ukládat 
na disk.

Ochrana proti virům

• Filtrování virů a červů, trojských koní 
a spyware z příchozích, odchozích 
a předávaných e-mailů.

• Integrovaný antivirus Sophos zjednodušuje 
nasazení a optimalizuje výkon.

• Připravené moduly pro další antivirové 
programy (ClamAV, AVG, NOD32, Sophos, 
Avast).

• Doplňte Sophos dalším antivirovým 
programem pro dvojí ochranu.

archIvace 
e-maIlových zpráv

Archivování pro zajištění souladu 
obsahu e-mailů s legislativou 
nebo z důvodu dohledu  

• Archivujte místní, příchozí, odchozí 
i předávané e-maily.

• Prohlížení, vyhledávání a třídění archivů 
pro právní účely nebo pro provádění audit.

• Nastavte pravidla pro uchovávání zpráv 
pro jednotlivé domény nebo jednotlivé 
uživatele.

automatIcKé 
zálohování

Snadné zálohování a obnovení

• Možnost plánování úplného nebo 
diferenciálního zálohování bez nutnosti 
Vaší přítomnosti při vytváření záloh.

• Spuštění zálohy bez nutnosti odstavit 
poštovní server.

• Možnost obnovy uživatelských dat 
a serverových konfigurací na jiný server.

• Obnovení vymazaných položek pro 
jednotlivého uživatele jen několika 
kliknutími.

snadná správa
• Ideální řešení pro organizace s malými 

nebo žádnými zdroji v oblasti IT.
• Instalace všech komponent pomocí 

jediného instalátoru.
• Dálková správa prostřednictvím 

zabezpečených kanálů.
• Aplikace zahrnuje i potřebné služby - není 

tedy závislá na dalších službách jako SMTP, 
POP, IMAP, LDAP a HTTP.

šIroKé moŽnostI InteGrace
• Zvolte si platformu a operační systém, 

na kterém budete Kerio Connect 
provozovat – Windows, Mac, Linux – 
server nebo desktop.

• Flexibilní ověřování uživatelů - integrace 
s Active Directory / Open Directory nebo 
interní databáze uživatelů.

• Distribuovaná doména - centrálně 
spravovaná doména rozložená na 
serverech v různých lokalitách.

• Virtuální zařízení pro VMware a Parallels 
připravená k nasazení do virtuální 
infrastruktury nebo cloudu

o KerIo technoloGIes
Kerio Technologies přináší inovace pro 
bezpečnost na Internetu již od roku 1997, 
nabízí software pro komunikaci a síťovou 
bezpečnost, který je jednoduchý, stabilní 
a bezpečný.

Ústředí společnosti se nachází v kalifornském 
San Jose, a její kanceláře a pobočky lze nalézt 
v New Yorku, Velké Británii, Německu,  
České republice a Rusku. Společnost Kerio 
je členem konsorcia CalConnect a předním 
členem Apple Developer Connection. Kerio je 
také Microsoft Gold Partner.

Požadavky na server

Windows
Doporučený hardware (20-100 uživatelů)
2 GHz, 2 GB RAM
Podporovaný operační systém
Windows 2000/XP/Vista/7
Windows Server 2003/2008

Linux
Doporučený hardware (20-100 uživatelů)
2 GHz, 2 GB RAM
Podporovaný operační systém
Red Hat Enterprise Linux 4-5.5
CentOS 5.2
SUSE Enterprise 10/11
openSUSE 11-11.2
Debian 5.0
Ubuntu 8.04 LTS/10.04 LTS

Mac OS X
Doporučený hardware (20-100 uživatelů)
PowerPC G5 nebo Intel Core, 2 GB RAM
Podporovaný operační systém
Mac OS X 10.4/10.5/10.6 Server nebo 
Desktop

Virtual Appliance
VMware Player/Workstation/ESX Server
Parallels 4.0 Desktop/Server for Mac

Požadavky na klienta

Windows
Outlook XP/2003/2007/2010
Windows Mail
Windows Calendar

Mac OS X
Entourage 2004/2008
Apple Mail
Apple iCal
Apple Address Book

WWW prohlížeč
Internet Explorer 6/7/8
Firefox 2/3
Safari 3/4/5

Certifikace
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