BlackBerry

BlackBerry – iroda a zsebben.
A BlackBerrynek köszönhetıen az üzleti életben nélkülözhetetlen kommunikációs csatornákhoz egyetlen
eszköz segítségével fér hozzá. A beépített telefonnak, sms- és böngészıalkalmazásoknak, valamint a
szervezıfunkcióknak köszönhetıen egyszerően kezelhetı minden adat, hatékonyabbá tehetı az
együttmőködés és a kommunikáció. A BlackBerry a T-Mobile által nyújtott szolgáltatás.
A BlackBerry olyan vezeték nélküli kommunikációs megoldás, amelynek segítségével az alkalmazások
széles köréhez lehet hozzáférni a világ számos pontjáról rendkívül sokféle, vezeték nélküli készülékrıl.
BlackBerry készülékével bárhonnan kapcsolatba léphet irodájával – telefonálhat, e-mailezhet, és akár
internetezhet is, a vállalati levelezırendszerét online elérheti bármikor.
A push-technológia révén az e-mailek és egyéb adatok automatikusan eljutnak a BlackBerry készülékre,
így Ön mindenrıl értesülhet akkor is, amikor nem tartózkodik irodájában.
A BlackBerry azon partnereink számára ideális szolgáltatás,
szolgáltatás, akik számára létfontosságú az üzleti adatok
folyamatos elérése irodán kívül is.
Kinek ajánljuk a BlackBerry szolgáltatást?
Belsı hálózatot és e-mail szolgáltatást használó vállalatok részére, amelyeknek munkatársai irodán kívül akkor is intézni kívánják üzleti
ügyeiket, amikor éppen úton vannak.

Melyek a szolgáltatás igénybevételével járó elınyök?







Az üzleti élet nem helyhez kötve dolgozó szereplıi hozzáférhetnek az e-mailekhez, a naptárak adataihoz, a legfrissebb nyilvános és
belsı adatokhoz is.
Az értékesítık azonnal értesülhetnek a lehetıségekrıl ahelyett, hogy hívásra kellene várniuk, vagy telefonálniuk kellene az irodába.
A területi képviselık akkor is használni tudják az ügyfelekkel kapcsolatos, valamint a szállítási és készletadatokat, amikor irodán
kívül tartózkodnak.
A külsı 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 növelhetı a rendszer
üzemideje és az informatikai csapat teljesítménye.
A vezetık akkor is megtekinthetik cégük teljesítménymutatóit és jelentéseit, amikor nincsenek az irodában.

A szolgáltatáscsomag elemei







Interfész a vállalati e-mail szerverhez (MS Exchange, LN Domino és Novell Groupwise támogatása).
E-mail továbbítása a készülék felé.
E-mail titkosítása a teljes adatátviteli vonalon.
A teljes alkalmazás központilag adminisztrálható, menedzselhetı, monitorozható.
A készüléken elérhetı funkciók központilag menedzselhetık.
Java-alkalmazások telepíthetık a végkészülékekre, így egyes vállalati alkalmazások a végkészüléken is futtathatók.

Alkalmazási példák
A BlackBerry szolgáltatás lehetıséget biztosít telefonálásra, internetböngészésre, e-mail küldésére és fogadására, szervezésre,
naptárkezelésre, sms-küldésre és -fogadásra egyben, mobileszközökkel.

Hogyan mőködik a szolgáltatás?

