BlackBerry Corporate Solution
Popis služby
BlackBerry zařízení vám zajistí aktuální informace, které potřebujete pro vaše každodenní
obchodní jednání i když se nacházíte mimo svoji kancelář. Se službou BlackBerry máte k
dispozici nejen aktuální firemní emailovou poštu, kalendář, ale také přístup na Internet a
intranet a do firemního adresáře.
Hlavní výhody a přínosy služby BlackBerry Corporate Solution:
okamžitý příjem emailových zpráv bez nutnosti synchronizace tzv.Push e-mail
extrémně zabezpečená komunikace šifrováním 3DES
možnost otevření příloh ve formátu Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF, obrázky
on-line přístup ke všem firemním kontaktům
aktuální zobrazení schůzek v kalendáři
jednoduché ovládání terminálu a díky integrované klávesnici snazší psaní zpráv
možnost dohrání dalších aplikací, např. http://www.blackberry.com/ThirdParty
kompletní řešení na klíč
standard služeb pro mezinárodní zákazníky společnosti T-Mobile
Emailový klient
Jakmile obdržíte nový email do vaší poštovní schránky MS Outlook nebo Lotus Notes, je odeslána kopie na
mobilní zařízení BlackBerry Handheld, které Vás upozorní na nově přijatý email. Poté můžete ve složce
přijatá pošta daný email přečíst, přeposlat či odpovědět nebo smazat. Emaily je možné prohlížet včetně
přiložených příloh v následujících formátech: Word, excel, powerpoint, adobe pdf.
Kalendář
Kromě okamžité emailové komunikace máte také aktuální přístup k vašim schůzkám v kalendáři. Můžete
vytvářet nové schůzky nebo dokonce nově přijaté schůzky přijmout nebo odmítnout. Změna ve vašem
Outlooku se projeví opět okamžitě.
Firemní kontakty
Další neméně důležitou součástí je přístup do globálního adresáře na vašem poštovním serveru, kde
mohou být uloženy následující informace: Příjmení, Jméno, Tel, Fax, Mobil, název pozice, emailová a
poštovní adresa aj. Uživatel nemusí ukládat kontakty do lokální paměti, ale má stále k dispozici aktuální
informace a navíc má k dispozici všechny kontakty což v některých společnostech může znamenat i více
jak tisíc kontaktů.
Internet
A v dnešní době již patří k samozřejmým aplikacím také přístup na Internet, což vám handheld
BlackBerry opět umožní.
Bezpečnost
Komunikace mezi oběma koncovými zařízeními tj.mobilním zařízením BlackBerry a serverem je extrémně
zabezpečena šifrováním 3DES. Správce služby má navíc možnost definovat další bezpečnostní prvky,
které zvýší bezpečnost tohoto řešení BlackBerry a zamezit tak úniku citlivých firemních informací z firmy.
Jedním z nich je tzv.úplné smazání zařízení na dálku. V případě, že dojde k odcizení či ztrátě mobilního
zařízení, IT administrátor má možnost jednoduchým příkazem smazat všechny informace uložené na
zařízení.
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Servis
Instalaci a nastavení služby Blackberry Enterprise Server u zákazníka provede společnost TMobile zdarma prostřednictvím vyškoleného datového servisního partnera.

Komponenty
Služba BlackBerry se skládá z následujících částí:
Koncové zařízení BlackBerry (včetně SW Desktop Manager), instalace BlackBerry Enterprise Server
(napojený na zákazníkův poštovní server), pevná linka do internetu, SIM karta TMCZ s aktivovanou službou
BlackBerry a PC s nainstalovaným SW pro nastavení služeb telefonu.

BlackBerry
Handhelds

Server software

BlackBerry
handheld 7290
Enterprise

BlackBerry
Enterprise Server
pro Microsoft
Exchange pro
max 5 uživatelů

BlackBerry
Desktop Software

BlackBerry
Enterprise Server
pro Lotus Domino

Smlouva s
T-Mobile

BlackBerry služba

Smlouva o
poskytování služby
BlackBerry na dobu
neurčitou
Objednávka SIM
karet s datovým
tarifem Internet

E-Mail Push-Service
Mobilní kalendář
Mobile Data Service
Zabezpečení od
koncových bodů
Support

RIM Handheld
Komunikátor BlackBerry obsahuje v základní nabídce tyto součásti: E-mail, telefon, SMS zprávy, schůzky,
soukromý a firemní adresář, přístup na internetové a wapové stránky.

BlackBerry® 7290
Quad-band telefon (GSM 850/900/1800/1900)
Pohotovostní doba: až 10 dní
Provozní doba: až 240 minut
Paměť telefonu: 32 MB Flash, 4 MB SRAM
USB interface pro nabíjení a synchronizaci
Podpora Bluetooth handsfree sady
Akustické a vibrační vyzvánění
Klávesnice QWERTZ
Lithium-Iontová baterie
Barevný displej: 65.000 barev, rozlišení 240 x 160
Rozměry: 133 x 74 x 22 mm
Váha: 139g

Více informací o službě a podmínkách jejího zřízení a využívání získáte
od svého obchodního zástupce
na Zákaznickém centru T- Mobile, tel.: 4603 ze sítě T-Mobile, (+420) 603 603 603
na www.t-mobile.cz/blackberry
zašlete-li dotaz na e-mail adresu business@t-mobile.cz
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