
Det er vigtigt at være tilgængelig i en tid, hvor meget af vores kommunikation sker 
digitalt. Med Hosted Exchange, Microsofts professionelle mailløsning, sikrer 
du din digitale tilgængelighed - både på farten og på tværs af enheder.

Professionel mail og kalender 
på computer, tablet og 
smartphone.

Hosted Exchange
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Med Hosted Exchange får du samlet din mail, kalender og kontakter det samme sted. Alt 

synkroniseres, så du altid er up-to-date.

Om du er på computer, tablet eller smartphone gør ingen forskel. Du har adgang til alle 

dine mails, kalenderaftaler og kontakter på tværs af enheder. Derfor er du heller ikke 

fysisk bundet til et kontor. Du har din mail lige ved hånden.

Mail på tværs af 
enheder



En professionel 
mailløsning har aldrig 
været nemmere

Hosted Exchange er nemt at bruge. Opret blot en

e-mailadresse, og så er du i gang.

Du skal samtidig hverken bekymre dig om sikkerhed,

eller at dine mails går tabt - din mailløsning er i sikre hænder i 

vores datacenter. Vi tager bl.a. daglig backup af e-mails, og alle 

Hosted Exchange-mailkonti er beskyttet gennem spamfilter og 

virusscanning.



Features for alle pengene

Global adresseliste

Du kan tilpasse din mailløsning alt efter dine behov. Med den fulde Hosted Exchange-løsning får du:

Adgang til din indbakke via 

POP3, IMAP, OWA eller MAPI

Kompatibilitet med macOS X

og Windows

128 bit-kryptering med SSL/TLS

Mobilsynkronisering (Active Sync)

Deling af kalender og mailboks

Mulighed for at oprette alle de 

e-mailadresser, de vil
@

Mulighed for at gemme 

kontaktpersoner
Ubegrænset diskplads pr. bruger

Spamfilter og virusscanning Ikke til stede-assistent

Webmail og egen kalender



Har du behov for 
mere end mail?

Har du behov for mere end en mailløsning? Så bør du måske 

overveje Microsoft 365, som både indeholder bl.a. mailløsning og 

de populære og efterhånden uundværlige apps såsom Word, 

Excel, PowerPoint, Teams og OneDrive.



Kontakt os, og skriv lidt om, hvad du ønsker af din nye løsning. Så 

vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Lyder en Hosted Exchange som noget for dig?



LBit.dk ApS
Dannevirkevej 6

7000 Fredericia

Tlf. 9215 4434

info@lbit.dk


