BlackBerry® Enterprise szolgáltatás
Ismerje meg vállalati ügyfeleinknek kifejlesztett kommunikációs megoldásunkat,
és a legújabb BlackBerry® Bold™ 9000 készüléket!

A BlackBerry szolgáltatás olyan vezeték nélküli megoldás, amelynek
segítségével az üzleti életben nélkülözhetetlen kommunikációs csatornák
egyetlen eszközzel elérhetôvé válnak a világ számos pontjáról.
A BlackBerry készülékkel bárki bárhonnan kapcsolatba léphet irodájával –
telefonálhat, e-mailezhet, internetezhet is, és akár vállalati levelezôrendszerét
is online elérheti.
A BlackBerry szolgáltatás elemei
BlackBerry Enterprise szolgáltatás
BlackBerry Enterprise Server (BES) vagy
BlackBerry Professional Server (BPS)
BlackBerry Enterprise CAL, azaz ügyféllicensz
BlackBerry vezeték nélküli készülék
A rendszer telepítésében számíthat
kollégáink támogatására.

A szolgáltatás mûködési feltétele
A céges mobilflotta a T-Mobile hálózatát használja.
A vállalati mailszerveren az alábbi rendszerek
egyike fusson:
– Microsoft Exchange (5.5 verzió, 2000, 2003 vagy 2007),
– Lotus Notes (5.0.12-tôl 8.0-s verzióig),
– Novell GroupWise* (6.5 SP7 vagy újabb).
*A Novell GroupWise levelezôrendszert kizárólag
a BlackBerry Enterprise Server szoftvert tudja kezelni.

Kinek ajánljuk a BlackBerry Enterprise szogáltatást?
Bármely olyan saját belsô hálózatot és e-mail szolgáltatást használó vállalat
részére, amely egyetlen eszközrôl akar munkatársainak teljes irodai hozzáférést
biztosítani akkor is, amikor éppen úton vannak.
Felhasználási területek:
pénzügy, biztosítás
logisztika
egészségügy
ingatlan, beruházás

ügyvédi irodák
kis- és nagykereskedelem
kormányzat
értékesítési hálózatok
ipari vállalatok

A BlackBerry szolgáltatás mûködése
1. A BlackBerry szolgáltatás alapfeltétele, hogy a saját vállalati levelezôrendszerén a Microsoft Exchange, Lotus
Notes vagy Novell GroupWise* szoftverek egyike fusson.
2. Akár a céges mailszerverre, de javasolt inkább egy
különálló, újonnan vásárolt szerverre telepíteni
a BlackBerry szerverek egyikét. A BPS és BES szerverek
közötti választás a cégméret függvénye, de mindkét
szerver esetén minden felhasználó részére egyedi
ügyféllicenszet, ún. CAL-t kell vásárolni.
3. Az egyedülálló 3DES kódolás biztosítja a maximális
adatbiztonságot, mely többek között a NATO, a Pentagon
és a magyar kormányzati szervek által is elfogadott.
4. A BlackBerry-szerverek és a kézi készülékek közötti biztonságos kapcsolatért a RIM európai kiszolgáló szervere felel.
5. A Magyar Telekom GPRS-hálózata biztosítja
a kommunikációs felületet.
6. Az ügyfél BlackBerry-képes mobilkészülékén a biztonsági
beállításokon keresztül jelszavas védelmet állíthat be.
Lopás vagy a készülék elvesztése esetén a készülék
távolról lezárható, és az adatok törölhetôk.

BlackBerry Professional Server vagy BlackBerry Enterprise Server szoftver?
A BPS és BES olyan szoftverek, melyek a vállalati levelezôrendszer mellé telepítve vezeték nélküli kommunikációs
kapcsolatot biztosítanak a vállalati hálózat, a kézi készülék
és az alkalmazások között.
A BlackBerry Professional Server (BPS) kisebb cégek
számára készült, ezért legfeljebb 30 felhasználót engedélyez.
A BPS megoldáshoz eredetileg 1 db ügyféllicensz tartozik,
melyhez további 5-10 felhasználós kiegészítô csomagok

vásárolhatók. A 30 fôs felhasználói kör tovább
bôvíthetô frissítési kulcs vásárlásával, mellyel a BES
szoftverre térhet át.
A BlackBerry Enterprise Server (BES) nagyobb méretû
cégek számára készült, optimális esetben 30–2000 felhasználót lát el. A megoldáshoz kezdetben 20 ügyféllicensz
tartozik; ehhez 1, 5, 10, 50, 100 vagy 500 felhasználós
kiegészítô csomagok vásárolhatók.

*A Novell GroupWise levelezôrendszert kizárólag a BlackBerry Enterprise Server szoftvert tudja kezelni.

A szolgáltatás elônyei
Az üzleti élet nem helyhez kötötten dolgozó szereplôi irodájukon kívül is bármikor
hozzáférhetnek a céges e-mailekhez, naptárakhoz, szerverekhez.
Így hatékonyabbá válik a munkavégzés, gyorsíthatók az üzleti folyamatok és
a döntéshozatal, és mindez hosszabb távon növeli a bevételeket.
Állandó elérhetôség és folyamatos döntésképesség:
a szolgáltatás a „push” technológia segítségével automatikusan továbbítja vállalati és egyéb e-mailjeit kézi készülékére.
Integrált eszköz: a BlackBerry minden funkciót – telefont,
e-mailt, sms-t, naptárat és böngészôt – egyben tartalmaz.
Elegáns megjelenés, hosszú használati idô: mobiltelefon
méretû BlackBerry készüléke bárhová elkíséri,
és akkumulátorának kiemelkedôen hosszú üzemideje
biztosítja a megbízható használatot.
Helpdesk: a Magyar Telekom a hét minden napján,
a nap 24 órájában telefonos ügyfélszolgálattal áll vállalati
ügyfelei rendelkezésére.

Az értékesítôk azonnal értesülhetnek az új akvizíciós
lehetôségekrôl ahelyett, hogy hívásra kellene várniuk,
vagy telefonálgatniuk kellene az irodába.
A területi képviselôk útközben is ellenôrizhetik a szállítási
és készletadatokat, folyamatosan nyomon követhetik
az ügyfelekkel kapcsolatos változásokat.
A külsô helyszínen dolgozók kihasználhatják a fejlettebb
kommunikáció és az adatokhoz való hozzáférés által
biztosított nagyobb rugalmasságot és hatékonyságot.
Az informatikai szakemberek távolról felügyelhetik
a kiszolgálókat és az alkalmazásokat, így maximálisra
növelhetô a rendszer üzemideje és az informatikai csapat
teljesítménye.

Mit kínál a BlackBerry készülék?
Telefon
Tárcsázás egy gombnyomással.
Kivételesen hosszú akkumulátor-üzemidô.
Kapcsolati adatok végiglapozása az egyszerûen
használható görgôvel.
E-mail, sms
Telefonhívás, sms, e-mail – egyetlen beépített
címjegyzékbôl.
Az idôpontok kezelése egyetlen, megbízható naptár
segítségével.
Jegyzettömb gyors jegyzetek készítésére.
Szinkronizálás a számítógépen található PIM szoftverrel
(például a következôkkel: ACT!TM 4.0.2/2000/6.0, ASCII
szövegfájlok importálása/exportálása GroupWise® 5.5/6.0,
Lotus Notes® 4.5/4.6/5.0/6.0/6.5, Lotus Organizer®
5.0/6.0, Microsoft Outlook® 97/98/2000/2002/2003 [XP],
Microsoft® Outlook Express; Microsoft® Schedule+ 7.5,
Microsoft Schedule+, Netscape®).
Szervezés
Automatikus e-mail fogadás a BlackBerry „push”
technológiájának köszönhetôen; ha e-mail érkezik
a postafiókba, a rendszer azonnal átküldi az üzenetet
a kézi készülékre.

A céges leveleken kívül akár 10 db privát e-mail fiók
forgalmának kezelése (pl. POP3/ISP, MSN®/Hotmail®,
AOL®, Outlook® vagy Notes®).
Gyakran használt fájlformátumú mellékletek megtekintése
(doc, xls, ppt, jpg, bmp, gif, png, tiff, html, pdf, wpd, zip).
Egyszerû e-mail írás és küldés a QWERTY billentyûzettel.
Sms-üzenetek tárolása és nyomon követése.
Internet bárhol
Gyors hozzáférés az internethez és a céges intranethez.
Könyvjelzôk mentése a kedvenc webhelyek tárolására.

BlackBerry® Bold™ 9000 –
legyen merész, és ismerje meg
legújabb készülékünket!

BlackBerry® Bold™ 9000 készülékadatok
Méret:
Kb. 114 mm x 66 mm x 15 mm
Memória:
1GB beépített +128 MB Flash memória
Készenléti idô:
GSM 9 nap/ UMTS 10,5 nap
Beszélgetési idô:
GSM 4,3 óra/ UMTS 4 óra
Wi-Fi kapcsolat:
Wi-Fi® 802.11 a/b/g támogatott
Kijelzô:
fél VGA felbontású, 480x320 pixeles TFT, LCD, több mint 65 000 színû
Hangposta levélmelléklet:
támogatott audioformátumok: MP3, WAV
Médialejátszó:
támogatott videóformátumok: DivX4, DivX5/6 részben
támogatott, XviD részben támogatott, H.263, H.264, WMV3
Támogatott audioformátumok:
3gp, MP3, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 Pro/WMA10,
MIDI, AMR-NB, professzionális AAC/AAC+/eAAC+
Bluetooth-kapcsolat:
Bluetooth v2.0 verzió; monó/sztereó headset; kihangosítás és soros port
profil támogatott. Bluetooth sztereó audio (A2DP/AVCRP)
Headset:
3,5 mm-es sztereó
Hálózati támogatás:
UMTS: 2100/1900/850 MHz, GSM: 1900/1800/900/850 MHz, GPRS,
EDGE és HSDPA hálózatok
E-mail integrálás:
egyetlen készülékkel többféle elektronikus postafiók is elérhetô: internetszolgáltató (ISP) elektronikus posta (például POP3, IMAP4 – SSL támogatott), Microsoft® Outlook® Web Hozzáférés, Microsoft® Exchange,
IBM® Lotus® Domino®, Novell® Groupwise®.
Mellékletek megtekintése:
JPEG, Adobe® PDF, Microsoft® Word, Excel és PowerPoint dokumentumok és grafikus mellékletek LCD minôségû színekben és élességben.
Fényképezôgép:
2.0 MP, 3x digitális zoommal és beépített vakuval
Beépített GPS:
BlackBerry® térképekkel vagy egyéb térképészeti alkalmazásokkal
BlackBerry adatátviteli szolgálatok elérése Wi-Fi® hálózatokon keresztül:
ott is biztosítható a szolgáltatás, ahol a cellás hálózati lefedettség
korlátozott vagy hiányzik.
Bôvíthetô memórialehetôség: külsô kártyahely kialakítása a különféle
méretû microSD™ kártyák behelyezésére
Integrált címjegyzék, naptár, jegyzettömb és feladatlista
elegendô egyetlen központosított címjegyzék az elektronikus
levelezéshez, üzenetküldéshez és telefonhívásokhoz
Találkozó szervezése, Szabad/Foglalt keresés:
a BlackBerry Bold készüléken közvetlenül látható,
ki tud részt venni a megbeszélésen.
HTML-böngészés:
rugalmas és dinamikus online információkeresés

Ha felkeltettük érdeklôdését, a szolgáltatással kapcsolatos további kérdéseivel, kérjük,
forduljon személyes ügyfélmenedzseréhez!
Kapcsolatipont-keresô: www.t-systems.hu
A BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, Sure Type® családhoz tartozó márkajelzések, képek, szimbólumok a Research In Motion Limited kizárólagos tulajdonát képezik,
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