Case study

Kerio Connect przeciąga szalę na swoją stronę.
Migracja z MS Exchange
Poczta najwyższej wagi
Schenck Process Polska sp. z o.o. to członek
rodziny Carl Schenck AG Darmstadt-Niemcy.
Przedmiotem zainteresowań spółki jest
działalność handlowa, w tym eksportowa
i importowa, produkcyjna, usługowa
oraz pośrednictwa w zakresie urządzeń
ważących i związanej z nimi automatyzacji
w przemyśle, urządzeń przenośnikowych i
przesiewających oraz urządzeń dozujących.

Firma
Schenck Process Polska sp. z o.o.
Specjalizacja
Produkty dla branży przemysłu lekkiego,
ciężkiego, transportu oraz automatyzacji
Używane rozwiązania
Kerio Connect

Poczta elektroniczna to podstawa wymiany informacji z Klientami, partnerami jak i pracownikami. Trudno sobie więc wyobrazić
dzisiaj przedsiębiorstwo bez systemu poczty elektronicznej a jednocześnie łatwo
oszacować straty w przypadku awarii,
która uniemożliwia posługiwanie się tym
środkiem komunikacji. Dlatego posiadanie
sprawnego i odpornego na awarie systemu pocztowego stanowi znaczący element biznesu.

„Całość rozwiązania Kerio Connect
pozwoliła na lepsze i bezpieczniejsze
zorganizowanie systemu pocztowego…”

Kerio Connect
> Nieograniczona przestrzeń dyskowa
> Praca mobilna
> WebMail
> Ograniczenie kosztów

Praca grupowa i zdalna

Migracja i wdrożenie

Podsumowanie

Duża część pracowników firmy Schenck Process odbywa podróże służbowe nie tylko w granicach naszego kraju. Stąd też mobilny dostęp
do poczty elektronicznej staje się kluczowym elementem funkcjonowania systemu pocztowego
dotyczy to tak komputerów przenośnych jak i
urządzeń typu PDA czy telefonów komórkowych.
Do tego dochodzi rozbudowana potrzeba
pracy grupowej, która została oparta na bazie
folderów publicznych. Jest to miejsce wymiany
informacji dotyczących terminów, przedsięwzięć
jak i kalendarzy poszczególnych pracowników.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu Certyfikowanego Partnera Kerio migracja z Exchange i całe
wdrożenie odbyło się bez większych zakłóceń
choć cała akcja wymagała dość sporej ilości
czasu ze względu na ogromną ilość przekierowywanych danych.
Kerio Connect pozwalał bezproblemowo
odwzorować dotychczasową strukturę pracy,
do której byli przyzwyczajeni pracownicy, jak i
poradzić sobie z dotychczasowymi bolączkami
systemu Exchange. Pierwszą z tych bolączek
była ograniczona pojemność bazy danych Exchange – w Kerio Connect ograniczenie to już
nie obowiązuje i pozwala gromadzić tyle danych
ile jest konieczne. Dzięki temu pracownicy nie
muszą już sami dbać o ochronę istotnej poczty –
teraz poczta jest na serwerze i chroniona jest poprzez system archiwizacji i backupów.

Całość rozwiązania Kerio Connect pozwoliła na
lepsze i bezpieczniejsze zorganizowanie systemu
pocztowego oraz przeniesienie środka ciężkości
bezpieczeństwa całego systemu z użytkownika
na stronę serwera.

Exchange 2003 nie wystarcza
„Do tej pory w Schenck Process używany był
system Microsoft Exchange Server 2003 (SBS).
Produkt do niedawna wystarczał, ale rosnące
wymagania związane z pracą mobilną, zapotrzebowaniem na przestrzeń dyskową (serwer pocztowy gromadzi coraz więcej istotnych
wiadomości) jak i koniecznością uporania się ze
skutecznym archiwizowaniem i backupowaniem
serwera pocztowego oraz skutecznym zabezpieczeniem poczty przed utratą skłonił do poszukania nowego, lepszego i tańszego w obsłudze
rozwiązania” powiedział Robert Siwiec z Plik
Siwiec&Wiśniewski sp.j. - Certyfikowany Partner
Kerio w Polsce. Wybór padł na Kerio Connect.

Drugi rozwiązany problem to skuteczny, prosty
i intuicyjny system WebMail. W przypadku poprzedniego serwera Exchange użytkownicy odnotowywali problemy w pracy z załącznikami
poczty (tymi dużymi) – teraz problem przestał
istnieć a dodatkowo praca z WebMail stała się
dużo wygodniejsza – zwłaszcza w przypadku
dostępności słabszych łącz internetowych.
Robert Siwiec wylicza za klientem: „Możliwość
integracji urządzeń PDA i telefonów
komórkowych z pocztą pozwoliła na sprawniejszy i szybszy dostęp do poczty, pozwalając
odpowiadać błyskawicznie na potrzeby klientów
oraz wszelkie nowe zgłoszenia lub zapytania.”
Również tematy administracji systemem zostały
uproszczone a jednocześnie Kerio Connect
dostarcza dodatkowych wbudowanych narzędzi,
które dbają o stosowne backupy jak i archiwizowanie poczty.
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