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Güvenli ve Esnek Mesajlaşma

E-posta ve mesajlaşma teknolojileri şirketiniz için ne kadar önemli? Bugün kurumsal firmalardan KOBİ’lere kadar uzanan 

yelpazede firmaların büyük çoğunluğu işlerini e-posta ve mesajlaşma sistemleri üzerinden yürütüyor. Şirketinizin kaderi bir 

e-postaya bağlıysa bu sistemin kontrolünü güvenebileceğiniz birilerine emanet etmek istemez misiniz? Comodo Korumail 

olarak 2006 yılından beri tek odak noktamız “Mesajlaşma  Sistemleri ve Mesajlaşma Güvenliği”.

Comodo Messaging Suite

Comodo Korumail ekibi tarafından geliştirilen LDAP tabanlı, cluster yetenekli, dağıtık mimarili sistemlere uygun milyonlarca 

kullanıcıya hizmet verebilecek kapasiteye uygun e-posta sunucusudur. Comodo Messaging Suite SSL destekli POP3, IMAP, 

SMTP, HTTP protokolleri ile güvenli iletişim sağlamaktadır. Şirket içi güvenli haberleşme için LDAP destekli Jabber/XMPP 

sunucusu desteği bulunur. Ajax tabanlı arşivleme ve indeksleme yetenekleri; veri kaybını önlemek ve aradığınıza kolayca 

ulaşmak için Comodo Messaging Suite’in size sunduğu güçlü özellikleridir. Arşivlenen e-postalar için güçlü indeksleme özelliği 

sayesinde e-posta içeriğinde hatta ek dosyasında bile arama yapabilirsiniz.

Comodo Messaging Suite Seçmeniz için 5 Neden

BASİT Kolay kurulum ve kullanıcı dostu Türkçe ara yüz ve kolay yönetim.

ESNEK Webmail sayesinde e-postalarınıza her yerden ulaşın.

MOBİL IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlara uyumlu.

KARARLI Beklenmedik sorunlar ya da ek maliyetlere neden olmaz.

EKONOMİK Donanım gereksinimlerini indirger, uygun lisanslama maliyeti ve servis hizmetleriyle alternatif çözüm sunar.
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ANAHTAR ÖZELLİKLER
 

� LDAP Tabanlı Mimari 

� E-posta Arşivleme ve İndeksleme  

� Harici Active Directory Desteği 

� Web tabanlı yönetim paneli 

� Domain ekleme/silme

� Kullanıcı ekleme/silme

� Push Mail/CalDAV/CardDAV desteği

  

TEMEL FAYDALARI

� Cluster desteği sayesinde dağınık yapınıza esnek bir çözüm sunar.

� Milyonlarca kullanıcıya hizmet sunabilir bir yapıya olanak sağlar.

� Arşivlenen e-postalar içinde detaylı arama sağlar.

� Telekom ve servis sağlayıcılar için geliştirilmiş yönetim kolaylıklarına sahiptir.

AVANTAJLARI

� Bütünleşik mesajlaşma çözümüdür. 

� Yatay genişleyebilen dağıtık mimari ile yüksek performans sağlar.

� Donanım ve operasyonel maliyetleri azaltır.

� Gelişmiş raporlama özelliklerine sahiptir.

� Türkçe arayüz desteği

� Rol bazlı yönetim sağlar. 
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Ürünlerle ilgili daha fazla bilgi için http://www.korumail.com adresini ziyaret edebilir ya da +90 850  224 4555 numaralı telefondan yardım alabilirsiniz.
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SUITE
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� Esnek raporlama

� Mobil cihaz desteği

� Sunucu istatistikleri

� Ajax Tabanlı Webmail

� Detaylı e-posta iletim takibi

� Outlook için takvim paylaşım desteği

� XMPP şirket içi haberleşme sunucusu

� POP3/POP3S, IMAP/IMAPS , SMTP/SMTPS desteği

              Comodo Messaging Suite ürünü 2012 yılından beri kurumumuzda 

başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Ürünün performansından; ortaya 

çıkan ihtiyaç ve sorunlara hızlı çözüm sağlanmasından çok memnunuz.

 

“ 

“Cemal OKTAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Telekomünikasyon Şube Müdürü

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Comodo Messaging Suite ürünü sanal sunucu olarak çalışmaktadır.

Sanal Platform: Vmware ESX or ESXi 4.x, 5.x veya Citrix Xen Server 6.x

Minimum Donanım: 1xCPU, 8 GB RAM, 120 GB HDD

Korumail  Hakkında

İstanbul Yıldız Teknopark’ta faaliyet gösteren KoruMail; 2006 yılında e-posta konusundaki derin tecrübelerini Ar-Ge’ye 
aktararak ilk ürünü Secure Email Gateway çözümünü pazara sunmuştur. 35 kişilik genç ve dinamik kadrosuyla “E-posta ve 
Mesajlaşma” konusuna odaklanan KoruMail kendi geliştirdiği ürünlerle alanında lider global bir firma olmayı hedeflemektedir. 
KoruMail 2014 Eylül ayında Comodo Yazılım AŞ tarafından satın alınmış olup, Comodo bünyesinde faaliyetine devam 
etmektedir.

Adres: Yıldız Teknopark Atatürk Bulvarı İkitelli/İstanbul 1. Kat Ofis No:101

Korumail bir                            firmasıdır. 
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