
MailPlus Lisansı

Lisanslama Planı
Synology MailPlus, 5 ücretsiz e-posta hesabıyla gelir ve ilave lisanslar satın 
alma yoluyla daha fazla hesap eklemenizi sağlar. İhtiyaçlarınıza uyacak iki tür 
lisans paketi sunuyoruz: 5 veya 20 ünite e-posta hesabı; her ikisi de devamlı 
geçerlilik ile donatılmıştır. Dahil olan lisanslar sadece bir Synology NAS'a 
uygulanabilir ve aktive edildiğinde başka bir Synology NAS'a taşınamaz.

Ayrıca, e-posta takma adları e-posta hesapları olarak değerlendirilmez ve 
dolayısıyla kullanım için lisans gerektirmez.

High-Availability Mimarisi
MailPlus'da high-availability desteği için ilave bir ücret alınmaz ve bir küme 
varsayılan olarak 10 ücretsiz posta hesabı içerir. Kullanım için daha fazla lisanslı 
e-posta hesabına sahip olmak için, Synology'den satın alınan lisans anahtarlarını 
uygulamanız gerekir. Örneğin, high-availability kümesinde 25 e-posta hesabını 
etkinleştirmek istiyorsanız, o zaman 15 ilave lisans gereklidir.

MailPlus Web İstemcisi ve Mobil Uygulaması
MailPlus web istemcisi ve mobil uygulaması (Android™ ve iOS için mevcut) 
kullanım için ücret almaz ve MailPlus Server ile ücretsiz bir şekilde düzenli olarak 
güncellenirler.

 ● Güvenli, özel ve düşük maliyetli 
bir e-posta çözümü

 ● High-availability mimarisi 
kesintisiz hizmet süresini 
maksimize eder

 ● Şirketinizin paylaşımlı adres 
defteri için LDAP sunucusunu 
veya Windows AD etki alanı ile 
sorunsuz entegrasyon

 ● Yüksek hızlı tam metin araması 
için özel tasarlanmış algoritma

 ● Güzelce tasarlanmış ve sezgisel 
posta istemcileri e-postaları 
etkin bir şekilde yönetmenize 
izin verir

 ● Özel mobil uygulamalarla 
web istemcisi ve Android™/
iOS üzerinde platformlar arası 
destek

Özetler

MailPlus ve MailPlus Server paketleri, çalışanlarınıza mesaj almak ve göndermek için 
modern bir posta istemcisi sunarken işletmenizin güvenilir, emniyetli ve özel bir posta 
sunucusu kurmasına olanak tanır. Bunun dışında, MailPlus ve MailPlus Server Synology 
NAS sunucunuza kurulabilen paketler olduğu için üçüncü parti hizmetlere bağlı 
kalmanız gerekmez. Hepsinin ötesinde, MailPlus sizin için 5 ücretsiz hesap ve düşük 
maliyetli bir lisanslama planı ile birlikte gelir.



Lisans Aktivasyonu ve Hesap Yönetimi
Satın alınan lisans anahtarlarını uygulamak için, Synology NAS'ta yönetici 
olarak oturum açmanız gerekir. Ardından, MailPlus Server'ı açın ve anahtarları 
uygulamak için Lisans'a gidin (internet bağlantısı gerekir). Her seferinde bir 
MailPlus destekli Synology NAS'a sadece bir lisans anahtarı uygulanabilir.

E-posta hesaplarını aktive etmek veya devre dışı bırakmak amacıyla, yönetim için 
Hesap öğesine gidin.

Tüm aktive edilmiş hesaplarınızı kontrol etmek için, account.synology.com 
konumunda Synology Hesap'ta oturum açın.

Web İstemcisi/Mobil Uygulama 

MailPlus web tarayıcınızda ve mobil 
cihazlarınızda platformlar arası destek 
sunar. Etiketlerle organize edin, filtreler 
kullanarak sıralayın ve kolayca e-postaları 
arayın.

MailPlus Server

MailPlus Server paketi Synology NAS'ınızı 
high-availability tasarımına, spam 
filtelerine, zararlı yazılım korumasına sahip 
güçlü, esnek bir sistem haline dönüştürerek 
şirketinizin iletişimlerinin sorunsuz, iyi 
korunan ve her zaman ulaşılabilir bir 
şekilde yürümesini sağlar.
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