
Vil du have mail på dit eget domæne?  Og har du ikke brug for de 

muligheder, du får med Hosted Exchange og Microsoft 365? Så er et 

mailhotel en oplagt og billig løsning. 

Professionel mail på dit 
eget domæne

Mailhotel



Hvad får du med et 
mailhotel? 

Et mailhotel er simpel og professionel mailhosting.  

Du får gratis webmail, 99,95% oppetidsgaranti, ubegrænset plads, daglig 

backup og adgang til sit eget kontrolpanel.  

Fra kontrolpanelet kan du: 

• Oprette alle de e-mailadresser, du vil 

• Opsætte adgangskoder 

• Oprette mailaliasser 

• Lave autosvar 

• Justere antivirus- og antispamindstillinger

• Black- og whiteliste domæner 

Du kan frit vælge mellem POP3 og IMAP og nemt sætte din mail op på 

telefonen eller computeren. 
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Ubegrænset antal 

mailadresser 

Bemærk, at du skal have et domænenavn for at bruge et mailhotel. 

Ubegrænset 

plads 

Virusscanning & 

spamfilter 

Daglig backup af 

dine mails 

99,95% 

oppetidsgaranti 

Adgang til webmail 

Mulighed for at sende 

via POP3 eller IMAP 



Hosted Exchange Mailhotel Microsoft 365 

De væsentligste forskelle og ligheder på de tre løsninger

Kan bruges med dit eget domænenavn ✓ ✓ ✓

Har indbygget spamfilter ✓ ✓ ✓

Hostes i vores datacenter i Danmark ✓ ✓
X

(Hostes i Microsofts 
datacenter) 

Daglig backup ✓ ✓
X

(kun hvis du har Microsoft 
365 Backup) 

Giver dig mulighed for kalenderdeling og mobilsynkronisering ✓ X ✓

Kan udvides med Office-pakken og apps som fx OneDrive X X ✓
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Hvad er forskellen på Hosted Exchange, 
Mailhotel og Microsoft 365? 

Et mailhotel kan meget, men der er også meget, som det ikke kan.  

Et mailhotel giver fx ikke adgang til kalender, kontaktpersoner og aktiv 

synkronisering på tværs af enheder. Det gør Microsoft 365 eller Hosted 

Exchange. 

Et mailhotel kan heller ikke udbygges med Office-pakken og apps som fx 

Teams og OneDrive. Det kan Microsoft 365.  

Et mailhotel er mailhosting – ikke andet.  Har du ambitioner om at bruge din 

mailadresse til andet end mail, bør du derfor overveje Hosted Exchange eller 

Microsoft 365. 



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

vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Lyder et mailhotel som noget for dig?



LBit.dk ApS
Dannevirkevej 6

7000 Fredericia

Tlf. 9215 4434

info@lbit.dk


