
Η πρώτη ολοκληρωμένη λύσηηλεκτρονικού ταχυδρομείου σεένα κουτί!

Βελτιώσετε την εικόνα της εταιρείας σας κάνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση
σε μια επαγγελματική μορφή όπως:

"το_ονομα_σας@το_ονομα_της_εταιρειας.com"

Μοιραστείτε την σύνδεση στο διαδίκτυο με τους συναδέλφους ή την οικογένεια
σας, δια μέσου του ενσωματωμένου δρομολογητή του MailFountain

Μειώσετε τα κόστα και να αυξήσετε την αξιοπιστία της επικοινωνίας με τους
πελάτες σας σε τακτική βάση και μέσω μεγάλου όγκου μηνυμάτων
Στέλλετε απεριόριστα ηλεκτρονικά μηνύματα κάθε μέρα, ασφαλισμένα και ελεύθερα

Τηλ. 70001515
info@altiscy.com

www.altiscy.com

Σε ποιούς Απευθύνεται;
Εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές
Μικρά γραφεία
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Συνεταιρισμούς
Συμβούλια
Σχολεία
Ξενοδοχεία
Τουριστικά γραφεία
Άτομα ………..

Η χρησιμότητα του:
Διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων
Αποστολή όγκου μηνυμάτων με
ασφάλεια και αξιοπιστία για λόγους
Μάρκετινγκ και διαχείρισης
σφυγμομετρήσεων
Ταχυδρομικές λίστες
Απλοποιεί και συντηρεί σταθερή
επικοινωνία
Κοινή χρήση σύνδεσης διαδικτύου
Διαχείριση διαδικτυακού ονόματος
περιοχών
Μέγιστη προστασία από ανεπιθύμητα
ηλεκτρονικά μηνύματα
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* Free domain name registration with Calexium for the first year, subject to name availabil ity. (.com .net .org .biz)

Το MailFountain σας βοηθά να ...

Exclusive distributor of Calexium products for

Cyprus & Greece

by Calexium
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∆ιαθεσιµότητα

24 Ώρες την ηµέρα – Το MailFountain είναι διαθέσιµο όλη µέρα, κάθε µέρα.

Συµβατότητα – Το MailFountain είναι συµβατό µε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό

περιβάλλον εργασίας και συνδέεται απευθείας µε το υφιστάµενο modem που

παρέχετε από το δικό σας παροχέα διαδικτύου (ISP) .

Βρεθείτε στην πρώτη γραµµή του ανταγωνισµού προσθέτοντας αξία και αξιοπιστία στην
επιχείρηση σας.
Σήµερα, οι ενσωµατωµένες επικοινωνίες και οι τεχνολογίες πληροφορικής είναι απαραίτητες εάν θέλετε να περιορίσετε τις δαπάνες και να

πρωταγωνιστείτε σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Η εικόνα µιας επιχείρησης απεικονίζεται επίσης απο τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της.

Μια κοινή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται συχνά υπόψη

και δηµιουργεί την εικόνα εταιρείας µε έλλειψη επαγγελµατισµού.

Το MailFountain® διαχειρίζεται το όνοµα περιοχών (το domain name) της επιχείρησής σας και όλες τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για

σας και τους συναδέλφους σας. Το εµπορικό σήµα σας και η επιχείρησή σας θα εµφανιστούν ισχυρότερα στους πιθανούς πελάτες σας ως αποτέλεσµα

η ηλεκτρονική διεύθυνση που διαθέτετε να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το όνοµα της ιστοσελίδας σας.

Προοπτική και Αξιοπιστία

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο – ∆ιευθύνετε µόνοι σας τις εκστρατείες µάρκετινγκ

που διεξάγετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) .

Αξιοπιστία – Συντηρήστε την αξιοπιστία των πελατών σας διατηρώντας επαφή

µαζί τους µόνο µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

Νέα και Ανακοινώσεις – Στείλτε σε όλη την ταχυδροµική σας λίστα τα νέα και

τις ανακοινώσεις σας χωρίς να κινδυνεύετε να µπείτε σε µαύρες λίστες (spam) .
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Παραγωγικότητα και ∆ραστηριότητα

Επικοινωνία - Ο mail server σας(MailFountain) επιτρέπει να στέλλετε και να

παραλαµβάνετε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο(e-mails) στο όνοµα της εταιρείας

σας.

Ευελιξία - Όπου και να βρίσκεστε, είστε σε συνεχή επικοινωνία µε την

επιχείρηση σας.

Ανεξαρτησία - Χωρίς συνδροµές, έχετε τον πλήρη έλεγχο των συστηµάτων

επικοινωνίας σας (του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας) .

Σιγουριά

Προστασία – Το MailFountain σας προστατεύει από τα ανεπιθύµητα

ηλεκτρονικά µηνύµατα (spam e-mails) .

Ασφάλεια – Η τεχνολογία “ANUBIS” που χρησιµοποιείτε από το MailFountain

σας εγγυάται ασφάλεια και αξιοπιστία υψηλού επιπέδου.
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Μοιραστείτε την σύνδεση σας στο Internet

Κοινή χρήση διαδικτύου – Ασφαλής πρόσβαση από όλους τους υπαλλήλους

σας στο διαδίκτυο και στα δεδοµένα της εταιρείας σας µέσω του MailFountain.

Υψηλού επιπέδου συνδέσεις – Το MailFountain έχει την ικανότητα να σας

προσφέρει σύνδεση µέχρι και 1 00 Μbps.

Find your nearest supplier at www.altiscy.com

Your supplier

MailFountain interface screenshots

Model technical features




