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Sobre o Connect 



Connect Overview
Conectar. Comunicar. Colaborar. Com segurança

O Connect é a melhor plataforma de mensagens seguras para empresas e 
organizações que preferem uma abordagem simples à TI.

Flexível, Suporte ao Cliente 
multiplataforma BYOD SimplificadoEmail Seguro e Protegido

Simplicidade Única Implantação na nuvemImplantação Flexível
On-Premise (No Local)



Porque o Connect

1. Usuários corporativos permanecem produtivos
- Suporta clients comuns de email Mac e Windows
- Suporta uma ampla gama de dispositivos móveis

2. Baixo custo e complexidade
- Despesas gerais baixas
- Opções de implantação flexíveis, incluindo soluções na nuvem e no local
- Administração intuitiva e relatórios

3. Proteção integrada para usuários e rede
- Proteção do usuário com ferramentas de criptografia e anti-spam
- Proteção de rede através do mecanismo do Sophos Antivirus



Benefícios do
Connect



Entregar a demanda de usuários finais 
de suporte entre plataformas

Acesso Web Remoto Seguro
• Acesso à caixa de correio com recursos 

completos com o Connect Client
usando seu navegador da Web favorito

Integração completa do Outlook
• Acesso ao tipo de troca do Windows 

ou Mac OS

Suporte para Mac OS Nativo
• Acesso IMAP / CalDAV / CardDAV a 

partir de aplicativos do Mac OS
• Acesso ao tipo de troca usando o EWS



Proteja os usuários de email e sua rede 
com recursos de segurança integrados
SSL e Secure MIME (S / MIME)
• Garante acesso remoto seguro, criptografia de dados 
e verificação de identidade

Antivírus e Anti-Spam
• Protege os usuários contra malware e spam

Backup automatizado, arquivamento e descoberta
• Garante recuperação rápida de desastres
• Evita a perda de dados e adiciona conformidade legal

Filtragem Automática e Bloqueio de Anexos Suspeitos
• Repele as atividades de hackers e mal-intencionados 
por trás do firewall

Proteção avançada de adivinhação de senha
• Impedir que hackers roubem contas de usuários



Administrar e-mail, calendário e outras 
funcionalidades críticas facilmente

Administração Web Remota Segura
• Configuração completa, registros de auditoria 
e status de qualquer navegador da web

Requisitos Mínimos
• Único servidor com sobrecarga mínima

Baixa manutenção
• Componentes integrados simplificam 
a instalação e atualizações



Oferece suporte BYOD suave e uniforme

Traga seu próprio aparelho
• iOS, Android, Blackberry 10, Windows Mobile,…

Suporte Avançado ao Protocolo
• Exchange ActiveSync ou IMAP / CalDAV / CardDAV

Gerenciar pastas públicas e compartilhadas
• Disponível para iOS e selecione dispositivos Android

Configuração automática de conta
• Permite que usuários finais configurem seus próprios 
dispositivos sem ajuda de TI

Segurança para celulares
• Limpeza remota de vários dispositivos EAS do cliente Connect
• Comunicação segura com SSL e S / MIME



Implante rapidamente em qualquer ambiente de TI

Fácil configuração inicial
• Prepare-se e execute em minutos

Implante o Connect na plataforma de infraestrutura preferida
• Windows, Linux, Mac, VM

Migração Livre do Exchange ou qualquer servidor IMAP
• Migre sem problemas e de forma confiável com ferramentas gratuitas

Implantação Flexível
• Implantação na nuvem



Concorrência



Vantagens do Connect

• Sob medida para pequenas e médias empresas
• Simplicidade inigualável - não é necessário treinamento para a maioria dos 

administradores e usuários
• Suporte ao cliente flexível e multiplataformas

Connect MDeamon Exchange IceWarp Zarafa

SMB Focus ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Acesso do cliente de 
plataforma cruzada ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Facilidade de instalação ✔ ✔ ✖ ✔ ✖

Interface fácil de usar ✔ ✖ ✖ ✔ ✔

Implantação Flexíbel ✔ ✖ ✖ ✖ ✖

Simplicidade de licença ✔ ✖ ✖ ✖ ✖



Concorrência – Microsoft Exchange

Connect Microsoft Exchange
Recursos empresariais para empresas de pequeno e 
médio porte

Recursos complicados projetados para grandes 
empresas

Fácil e intuitivo de instalar, atualizar e gerenciar Instalação e administração complexas

Requisitos de hardware simples Requisitos do servidor robustos (hardware e software)

Suporta multiplataformas: Windows, Mac ou Linux Deve usar as edições do Windows Server
Suporta banco de dados de usuários internos, OD e 
AD Requer Active Directory

Fácil migração do Exchange ou qualquer servidor 
IMAP

Nenhum caminho / processo de migração do Exchange 
2003

Modelo de licenciamento simples Modelos complexos de licenciamento e assinatura

Baixos custos iniciais Custos altos de licenciamento de servidor e CAL

O Connect possui os recursos de e-mail que sua empresa precisa, ao mesmo tempo 
que oferece fácil instalação e administração simples - tudo por um custo muito 
menor do que o Microsoft Exchange.



Planos de Hospedagem

Hospedagem Básica – R$ 40,00/mês
3 caixas postais de 10GB cada
1 Site
Hospedagem Intermediária – R$ 80,00/mês
10 caixas postais de 10GB cada
Site Ilimitado
Hospedagem Avançada – R$ 120,00/mês
50 caixas postais de 10GB cada
Site Ilimitado

PROMOÇÃO 

Hoje qualquer plano escolhido o primeiro mês é GRATIS ! Aproveite mude já a sua Hospedagem 


