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Profesjonelt epost- og webhotell

Epost- og webhotell
for små og mellomstore bedrifter
Runbox tilbyr alt-i-ett epost og profesjonelt webhotell for bedrifter som krever høy tilgjengelighet,
funksjonalitet og kostnadseffektivitet.
Epostløsningen lar deg administrere epost i ulike konti slik at du får kontroll med epostbruken i
bedriften, og med integrert webhotell kan du enkelt sette opp og vedlikeholde bedriftens nettsted.
Runbox benytter Fri Programvare (Open Source), som gir lave kostnader, fleksibilitet, kontinuerlig
videreutvikling og driftstrygghet. La Runbox ta seg av driften slik at du sparer IKT-kostnader!

Gi bedriften din identitet på Internett.
Å ha firmanavnet i web-adressen er essensielt for at din bedrift skal være enkel å finne på Internett.
Vi setter opp ditt domenenavn slik at all epost blir stemplet med bedriftens navn
(ansatt@dinbedrift.no), og setter opp bedriftens nettsted på www.dinbedrift.no.

Tilgjengelighet, mobilitet og sikkerhet.
Med Runbox epost er du operativ overalt, og dine data ligger trygt på Runbox' servere. Du har
driftsberedskap og kompetanseberedskap året rundt, hele døgnet. Ditt support-team er alltid "på
nett", og du får selvsagt brukerstøtte på norsk.

Enkelt å etablere, enkelt å bruke.
Det er enkelt å komme i gang med Runbox' tjenester. Du kan sette dem opp selv, og vi gir hjelp hvis
du trenger det. Har du domene fra før, flytter vi det til Runbox kostnadsfritt.

Nøye utvalgte forretningssystemer.
Runbox hjelper med installasjon av et utvalg av forretningssystemer, som f.eks. publiseringssystem
(CMS), kundeoppfølgingssystemer (CRM), prosjektsystemer (Wiki), blogger, mm.

Eposthotell

Webhotell

Hvorfor eposthotell for bedriften din?
For å være konstant tilgjengelig på nett trenger du en pålitelig
og solid eposttjeneste med nødvendig kapasitet. Dette er
tidkrevende og kostbart å sette opp og drifte internt, mens
Runbox enkelt kan gjøre det for deg.

Trenger du nettsted for bedriften din?
Første betingelse for et salg er at kunden ser hva du kan levere,
og finner frem til bedriften din. Med Runbox webhotelltjeneste kan du enkelt utforme bedriftens nettsted, slik at din
bedrift vises i f.eks. et Google-søk.

Runbox leverer ferdige alt-i-ett eposttjenester
Runbox har utviklet en kraftig epostløsning med stor kapasitet
slik at du slipper å tenke på lagringsplass eller servere. Med
Runbox har du satt opp epost med noen få museklikk.

Bedriftsnavnet i nettadressen
Runbox har programvare og ekspertise som hjelper deg med å
opprette og drive din bedrifts nettsted. Vi ordner med
domenenavn slik at du får f.eks. www.dinbedrift.no.

Profesjonell og brukervennlig epost
Vi videreutvikler stadig våre tjenester med nye funksjoner,
uten at dette koster deg noe ekstra. Vår eposttjeneste er
brukervennlig og kommuniserer med alle mobile enheter.

Raskt og trygt webhotell
Våre servere er bygget spesielt for høy ytelse og rask responstid. Med daglig backup og svært rask nettforbindelse er du
sikret uavbrutt og umiddelbar leveranse av dine nettsider.

Samle all din epost på ett sted
Runbox gir deg avanserte administrasjonsmuligheter - du kan
hente epost fra andre adresser, filtrere dem til ulike foldere
eller andre adresser, sette opp tilleggskontoer f.eks. for avdelinger, roller eller prosjekter.

Enkelt oppsett, enkelt vedlikehold
Nettsteder som er satt opp med eldre løsninger er ofte
tungdrevet og blir derfor sjelden oppdatert. Med WordPress
publiseringssystem kan du overraskende enkelt redigere tekst
og legge inn nye sider - og vi viser deg hvordan.

Sikkerhet og trygghet
Runbox' serverpark plassert i et eget rom i Norges største datasenter, Alfabygget i Oslo. Bygget er strengt adgangskontrollert, og er
utstyrt med dobbel strøm- og netttilkobling og det fremste av brannvarslings- og slukningsutstyr. Serverparken overvåkes og
driftes av Redpill Linpro AS, som er ledende i Norge på drift av Linux-baserte systemer og Fri Programvare.

Kontakt oss på salg@runbox.no eller besøk http://bedrift.runbox.no
Runbox AS ble etablert i 1999 og har bred erfaring med drift av epost- og webtjenester i Norge og internasjonalt til ca. 10.000 kunder. Selskapet
samarbeider med Redpill Linpro AS, som er betydelig aksjonær i Runbox og Nordens ledende totalleverandør av tjenester knyttet til Fri Progamvare.

