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Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver 

Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi 
förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket innebär att du får 
en helt egen företagsserver att ha din Hosted exchange 2010 på.  
Nu tar vi vår lösning till en helt ny nivå. 
 
Surfcity Sverige Hosting ger alla som beställer 10 konton eller mer en Egen Dedikerad Företagsserver 
för sina Exchangekonton (servern är inte virtualiserad!). Detta ger dig och ditt företag Maximal 
kostnadsreducering, Max Prestanda, Max Säkerhet & Max Tillgänglighet.  
 
Viktigt att veta! 
Detta är en Hostad lösning och det innebär att Surfcity Sverige Hosting sköter servern. Vi lägger upp, 
redigerar och tar bort konton. Vi håller servern uppdaterad och konfigurerar den enligt konstens alla 
regler. Vi är proffs på säkerhet och skötsel av en Exchangeserver. Sammantaget innebär detta att du 
inte behöver bry dig, det bara fungerar! Är det något så ring, det är upp till oss att ordna med dina 
önskemål.  

Fördelar: 

 Maximal Kostnadsreducering:Genom att outsourca era Exchange tjänster till oss frigör ni 
enorma resurser i form av personalkostnad, tid och bekymmer. Låt Surfcity Sverige Hosting ta hand 
om detta, vi är proffs och vi får saker att fungera. 

 Maximal Säkerhet: 
Vi tar alltid versionshanterad fullbackup på alla epostkonton. Du kan i och med detta gå tillbaka 30 
dagar i tiden och återskapa data. Alla våra servrar har Raid 1 eller Raid 10 i speglade diskar för 
optimal säkerhet och prestanda. Går en hårddisk sönder tar den andra över. 

 Maximal Tillgänglighet: 
I och med att ni ligger själva på en server så har ni inga andra företagskonton eller tjänster som 
kan störa ut er e-posttjänst. Maximal tillgänglighet och pålitlighet är vad vi eftersträvar. Detta 
åstadkommer vi nu med er Egna Hostade Dedikerade Företagsserver. 

 Maximal Prestanda: 
I och med att ni får en egen server har ni tillgång till hela serverns resurser i form av hårddiskar, 
ramminne och processorkraft. Konkret innebär detta vansinnigt med utrymme, grymt snabba 
svarstider. Glöm inte att vi kopplar upp servern med 1000Mbits fiberuppkoppling. Det gör troligtvis 
ingen annan! 

Obs:Alla priser är exklusive moms.. 

Du kan välja det antal konto du behöver. Priset nedan är specat på kostnad i det intervallet. Tex väljer du att 
du behöver 11 e-postkonton betalar du: 
11st X 128kr = 1.408:-/mån 

Antal konton Månadskostnad 
 

10-20 konton 128kr/konto 

 

21-50 konton 120kr/konto 
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51-100 konton 112kr/konto 

 

101-200 konton 100kr/konto 

 

201-400 konton 92kr/konto 

 

Denna servertyp ingår för det antal konton du vill ha. 
(Detta är ingen virtualiserad server utan dedikerad server)

 

 Egen Dedikerad Företagsserver 
 Avser intervallet 10-20 konton 

Hårddisk: 2 x 160GB (Raid 1) 
Ramminne: 8GB 

Processor: AMD Dual Core (2 kärnor) 

 

 Egen Dedikerad Företagsserver 
 Avser intervallet 21-100 konton 

Hårddisk: 2 x 500GB (Raid 1) 
Ramminne: 8GB 

Processor: AMD Quad Core (4 kärnor) 

 

 Egen Dedikerad Företagsserver 
 Avser intervallet 101-200 konton 

Hårddisk: 4 x 500GB Disk (Raid 10) 
Ramminne: 16GB 

Processor: Intel Quad Core (4 kärnor) 

 

 Egen Dedikerad Företagsserver 
 Avser intervallet 201-400 konton 

Hårddisk: 4 x 1TB Disk (Raid 10) 
Ramminne: 32GB 

Processor: Dubbla Intel Quad Core (8 kärnor) 

 

  

   

Översikt, vad ingår i tjänsten 
 

 Utrymme Hela serverns hårddiskutrymme 

 

 Delade inkorgar 
 

 

 Delade kalendrar 
 

 

 Delade kontakter 
 

 

 Gemensamma mappar 
 

 

 Webbmail 
 

 

 IMAP, POP3, Active Sync, Exchange 
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 Krypterad anslutning (SSL) 
 

 

 Mail i mobilen (pushmail) 
 

 

 Serverns uppkopplingshastighet 1000 Mbit (1 Gbit) 

 

 Internettrafik 600GB/mån 

 

 Outlook webmail 
 

 

 Övervakning 
 

 

 30 dagars versionshanterad backup 
 

 

 Support, 08.00-17.00 
 

 

 

 4h fri hjälp vid leverantörsbyte 
 

 

 

 Migreringsverktyg 
 

 

   

Eventuella tillägg 
 

 Licens till Outlook 2007 för Windows +24kr/mån & användare 

 

 Licens till Entourage för Mac +24kr/mån & användare 

 

 Antivirus & Antispam +20kr/mån och användare 

   

Villkor 
 

 Bindningstid 12 mån 

 

 Uppsägningstid 3 mån   

 

 Fakturering sker Enligt önskemål 

Obs: Att vi bör ha in minst 10st konton på en företagsserver annars så kan ni kolla på en virtuell lösning 
såsom Hosted Email 2010,eller Hosted exchange 2007…Verkar detta intressant för er .så hör du av dig 
till oss.  Via telefon eller över ett e-postmeddelande till oss.. 
Vi har det mesta i vårt datacenter även hela servrar om något skulle gå sänder..  
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Om Hosted Exchange 2010 

E-post är en av företagens viktigaste funktioner. Kraven på ökad tillgänglighet, mer avancerad 
funktionalitet och mer säkrare lösningar ökar och fler väljer att låta experter ta hand om kritiska miljöer. 
Exchange är idag det självklara valet för många företag. Hosted Exchange hos oss innebär att vi tar fullt 
ansvar för driften av din Exchangemiljö och du betalar bara en fast avgift per konto och månad.  

 

Stort utrymme 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 spar vi inte på krutet. Endast det största och 
är bra nog. Därför får ni hela serverns hårddisk till förfogande. Med Exchange protokollet så 
sparas alltid all information på servern. 

 

 

Delade inkorgar 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 har du delade inkorgar med samtliga dina 
kollegor. Du kan se, du kan dela med dig av dina meddelanden. Allt dynamiskt och enkelt att 
administrera.  

 

 

Delade kalendrar 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 ges möjligheten till att använda delade 
kalendrar. Du kan då enkelt boka möten åt dig och dina medarbetare. Samma funktion 
ger dig även möjligheten att se om deltagarna är lediga eller upptagna. 

 

 

Delade kontakter 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 skapar du gemensam adressbok som alla i 
ditt företag kan se. Du ger dina medarbetare tillgång till dina kontakter samt se en 
medarbetares kontakter.  

 

 

Gemensamma mappar 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 har ni möjlighet att använda 
gemensamma resurser som t.ex delade kalendrar och kontakter t.ex. för bokning av 
konferensrum. 

 

 

Outlook & Entourage 
Genom att hyra in er i Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 får ni för en liten 
avgift tillgång till Outlook 2007 eller Entourage för Mac. Detta medföljer i installationen av 
ert konto och skickas ut till er via era kontouppgifter. 
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Protokoll: IMAP, POP3, Exchange 
Vi erbjuder alla användare av Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 egna IMAP-konto 
eller Exchange-konton. Detta innebär att alla inkommande e-postmeddelanden ligger kvar på 
din e-postserver tills du tar bort den. Du kan läsa och hantera e-posten från olika platser. 
Dina meddelanden blir alltid tillgänliga. Alla meddelanden som skickas in resp. ut alternativt 
tas bort kommer du alltid att se som om de lagrats på din egen dator. Om du läser e-post på 
flera datorer eller enheter som mobil, är det därför bra att ha ett IMAP-konto.  
 
Pop3 rekommenderar vi inte med Hosted Exchange pga att man mister flexibiliteten med 
tjänsten. Detta protokoll innebär att du tar hem alla meddelanden från epostservern till din 
lokala dator. Tänk på att många andra leverantörer kör på denna billigare variant av deras 
Exchange Lösning. 

 

 

Krypterad anslutning (SSL) 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 är allt krypterat med högsta 
säkerhetscertifikat. All kommunikation mellan din dator, mobil eller annat är krypterat och 
omöjligt för utomstående att läsa. 

 

 

Mail i mobilen (pushmail) 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 har Pushmail för effektivisering. Detta innebär 
konkret att allt som händer på era epostkonton på server skickas omedelbart ut till 
klienterna. Det här innebär att dina kontakter, kalendrar, meddelanden är uppdaterat. 

 

 

Outlook webmail 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 får du en av de bästa Webmailen på 
marknaden. Webmailen är egentligen en kopia av Outlook. Detta gör att du kan koppla 
upp dig mot ditt epostkonto vart som helst i världen utan att ha tillgång till Outlook. Du 
får en webbadress som du loggar in på. 

 

 

Antispam 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 får du effektiv spamhantering. All 
inkommande epost går genom ett spamfilter och utvärderas om det ska skicka igenom. Med 
spamfiltret kommer du att spara många timmars frustration med översvämmade inkorgar. 
Om man vill kan man annars beställa ett antispamfilter som du själv har en webbaserad 
kontrollpanel till och där du kan köra ytterliggare emailbackup genom ett annat datacentra..  

 

 

Antivirus 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 genomgår all inkommande epost ett 
antivirusfilter. Detta är obligatoriskt och är för din egen säkerhet. Vi rekommenderar dock 
alltid att du har eget antivirusprogram på din dator. 

 

 

Övervakning 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 har vi rent tekniskt övervakning på samtliga 
tjänster på server. Vi övervakar tex CPU-last, olika tjänster på servern. Skulle något fallera 
får vi direkt SMS om detta och vi genast åtgärdar felen via vår jourtekniker. 
Se detta som en bonus men även att vi verkligen bryr oss om era tjänster. 
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Backup 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 har vi lagt upp ett av marknadens bästa 
backupsystem. Vi tar nämligen fullbackup på hela servern varje natt i hör och häpna 30 olika 
versioner. Detta innebär rent konkret att ni kan återfå ett meddelande som raderades för 29 
dagar sedan. Säkert tycker ni...det är vår vardag att erbjuda er den stabilaste lösningen på 
markanden. 
 
Rent servermässigt sedan har alla Exchangeservrar speglade hårddiskar i Raid 1 eller Raid 
10. Fallerar en disk tar den andra över och kör vidare. Vi försäkrar även all vår hårdvara och 
vi har alltid reservdelar på plats för vitala delar i servrarna. 

 

 

Support 
I Surfcity Sveriges Hosted Exchange 2010 får du tillgång till förstklassig support. Vi kör 
Live Support via vår Livesupport Online. Du når oss annars via telefon och epost. Supporten 
är en av våra grundpelare och något som vi prioriterar till 100%. 

 
 
 


