Hosted Messaging og Samarbejds Services
Virksomheds overblik
I mere end et årti har Mail2World tilbudt virksomheder og individer verden rundt med privat mærket
“messaging services”. Med det mest fleksible system i denne industri, avanceret AJAX funktionalitet,
Alle steder/På alle tidspunkter, synkroniserings adgang via webmail, mobil email, PC email og SMS –
er Mail2World helt på forkant med den nuværende teknologi indenfor ”hosted messaging services”.

Mail2World

Mail2World’s Messaging Hosting Platform™ tilbyder uendelig skalering og komplet tilpasning på en
platform der er designet og sat op til at håndtere flere millioner af mailbokse. En flersproget brugerflade
og øjeblikkelig tekst oversætning gør kommunikation på kryds og tværs af internationale grænser mulig,
samt meget effektiv spam og virus beskyttelse hjælper med at holde uønsket trafik væk fra mailboksene.
Om Mail2world
Mail2World designer, leverer og supporterer et teknologi ledende, pris vindende sæt af “carrier-class”,
web baseret messaging og samarbejds services. Sat op og designet til at håndtere flere millioner af
mailbokse, Mail2World’s Messaging Hosting & samarbejds platform adresserer den voksende
nødvendighed for avanceret, super pålidelig og omkostnings effektiv mail og samarbejde i globale
virksomheder, små og mellem store virksomheder, undervisning, medlems organisationer og store
service udbydere.
Vores virksomheds voksende liste af kunder inkluderer prominente organisationer verden rundt, så som
offentlige handels selskaber, ledende akademiske institutioner og nogle af de største og mest kendte
service udbydere.
Løsninger til Service Udbydere
Markedet er ved at ændre sig for service udbydere. Erhvervelses omkostninger er stigende, data brugen
af kunder er konstant stigende og flere sociale netværks sider/programmer og tilbud kræver brugernes
opmærksomhed. På samme tid kræver kunderne sociale netværks sider/programmer og værktøjer til at
forbedre deres internet oplevelse og gøre det lettere for dem at interagere med og finde relevant information.
ISP’er, MNO’er og MSO’er
Som brugerens første tilgangspunkt til internettet er, Internet service providers (ISP’er), mobile network
operators (MNO’er) og multiple system operators (MSO’er), i en unik situation til at fange brugerens
opmærksomhed og opfylde kundernes krav. Ved at levere Mail2World’s funktionsrige messaging og
samarbejds løsninger til brugerne som en del af et sæt af “branded” kommunikations services, er det
muligt for service udbydere at opbygge loyalitet hos sine kunder, hæve tilmeldings
”ARPU” og minimere ”churn”.
Web Hosting Service og Domæne Registre
For at tiltrække nye tilmeldinger, vedholde eksisterende kunder, forbedre dit ”brand” og forhøje
omsætningen, er det nødvendigt for web hosting udbydere og domæne registre at tilbyde et bredt udvalg
af høje kvalitets services. Mail2World's robuste, privat mærket messaging og samarbejds løsninger giver
dig muligheden for at tilbyde dine kunder med et komplet bredt udvalg af omkostnings effektive,
funktionsrige, Web-baserede messaging applikationer.
Sociale Netværk
Mail2World’s privat mærkede messaging og samarbejds service er en naturlig tilføjelse til en online social
platform. Det er et kraftfuldt, alle steder/på alle tidspunkter kommunikations værktøj der forener og skaber
energi hos nuværende medlemmer, skaber nye medlemsskaber og nye strømme af indtjening.
Løsninger til verdensfirmaer
Verdens omspændende organisationer implementerer vores messaging platform for at erstatte eller
forbedre deres nuværende messaging system, så som Microsoft® Exchange™ og Lotus Notes™, og
forlænger kommunikationen til deres skrivebordsløse arbejdskraft. Vi gør det muligt for din organisation
at opnå sit fulde potentiale i forhold til forhøjet profit mulighed, højere effektivitet og kost effektive operationer.
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Mail2World’s avancerede messaging og samarbejds værktøjer tilføjer værdi til en forretning og bringer
forudsigelighed til ledelsen af informations teknologierne der er til at stole på – hvilket frigør dig til at lede
din forretning. Yderligere, ved at outsource til Mail2World, vil det assistere din ledelse i deres bestræbelser
på at omstrukturere dine forretnings processer, omfordele interne IT ressourcer og koncentrere sig om
kerne applikationer og mere strategiske initiativer.
Løsninger til undervisnings steder
Uddannelses institutioner integrerer Mail2World’s messaging services for at tilbyde studerende og
personale et kommunikations værktøj der gør det muligt at dele kursus dokumentation, studie gruppe
materialer og anden skole aktivitets information.
Organisationer for studerende på universiteter, gymnasier, handelsskoler og andre videregående
uddannelses institutioner gør brug af vores messaging platform for at udvide sit ”brand” udenfor
institutionen, forhøje antallet af tilmeldte studerende og tilskynde medlemmer til at deltage aktivt i
skole aktiviteter, networking begivenheder og donor programmer.
Den teknologiske platform
Moderne organisationer stoler på at Mail2World’s Messaging Hosting platform tilbyder forbindelser i det
globale spektra af kommunikation. Mail2World passerer messaging service konkurrenter ved at tilbyde
“carrier-class”, funktionsrige messaging services der kan tilpasses fuldstændigt og er i stand til at blive
implementeret ind i en organisations eksisterende miljø helt problemfrit. Tilpasset og fremstillet til at
håndtere store mængder af message transaktioner og dag til dag adgang af flere millioner aktive brugere
verden rundt, er Mail2World’s messaging og samarbejds teknologi en af de mest pålidelige og robuste
messaging platforme på markedet.
Mail2World’s modul platform gør det muligt for partnere og kunder at designe og konfigurere messaging
komponenter ved brug af http og ”REST API’er” til at indarbejde deres overordnede udseende og brug på
online platformen. Vores fleksible arkitektur tilbyder yderligere kunden at integrere Mail2World’s messaging
teknologi i deres eksisterende miljø (f.eks. kunde support, fakturering og sociale applikationer) helt problemfrit.
Email Administration
Mail2World tilbyder mail administratorer et fleksibelt, let at bruge “Admin Control Center” med værktøjer til
at tilpasse brugerfladen, bruger administration og statistik rapporter.
Partnere
Mail2World’s gensælgnings program er et fundament i vores globale salgs strategi. Et mål i vores
gensælgnings program er at imødekomme kundernes krav verden rundt i dagens multibillion dollar
messaging og samarbejds marked. En anden er at hjælpe vores gensælgere med at opnå et nyt niveau
af konkurrerende differentiering, større pålidelighed og mere synlighed på dit valgte marked.
Professionelle Services
Mail2World Professionelle Services inkluderer et team af konsulenter med meget høje færdigheder (f.eks.
operations ingeniører, system arkitekter, mail migrering og data konverterings eksperter, software
ingeniører, grafiske designere og web designere) der arbejder tæt med kunderne for at tilpasse og
implementere Mail2World's fuldt hosted messaging løsninger.
Teknisk Support
Mail2World forstår vigtigheden af at have et teknisk support team med stor viden der er i stand til at
imødekomme dine behov. Korrekte svar til tiden på tekniske spørgsmål og ekspert fejlfinding er altafgørende
for at opnå maksimal succes med vores løsninger og services.
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