SPECYFIKACJA USŁUGI BIZNES MAIL PLUS
Ważność specyfikacji
Od dnia 2015-08-01 do odwołania nowszą wersją Specyfikacji.

1.

Usługa polega na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku, dostępu do
oprogramowania i mocy obliczeniowej serwera OGICOM, przyłączonego do sieci Internet, w celu
obsługi konta poczty elektronicznej.
2. Konto poczty elektronicznej pozwala na wysyłanie i odbieranie korespondencji za
pośrednictwem programów firm trzecich, instalowanych w urządzeniach odbiorczych Klienta,
wykorzystujących połączenia z wykorzystaniem protokołów POP3, SMTP oraz IMAP, przy czym
usługa przekazywania poczty elektronicznej świadczona jest przez inny podmiot.
3. Powierzchnia wykorzystywana w ramach Usługi wynosi maksymalnie 1024 MB, a pozostałe
elementy usługi są identyczne jak w przypadku usługi serwera wirtualnego (E-Serwery), z
pominięciem części dot. baz danych i stron www.
4. Dodatkowo Klientowi w ramach Usługi, BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ABONAMENTOWYCH,
udostępniana jest możliwość korzystania z usługi wirtualnego faksu, realizowanej technicznie
przez podmiot zewnętrzny: Operatora Telekomunikacyjnego Oxylion S.A., zwanego dalej
Operatorem Telekomunikacyjnym, na podstawie umowy, którą OGICOM zawarł z Operatorem
Telekomunikacyjnym.
OGICOM
zastrzega
sobie
prawo
do
zmiany
Operatora
Telekomunikacyjnego w dowolnym momencie.
5. OGICOM w ramach Usługi zapewnia zintegrowanie konta poczty elektronicznej z usługą
wirtualnego faksu, realizowaną technicznie przez Operatora Telekomunikacyjnego. Korzystanie
z usługi wirtualnego faksu, realizowanej technicznie przez Operatora Telekomunikacyjnego,
dostępne jest wyłącznie dla Klientów przez czas korzystania z Usługi.
6. Klientowi, na czas korzystania z Usługi, Operator Telekomunikacyjny przydziela numer telefonu,
na którym zostaje skonfigurowany faks elektroniczny. Faksem tym można przesłać następujące
rodzaje plików: PDF, Pakietu Office DOC(X), XLS(X), PPT(X) oraz graficznych BMP, GIF, JPG.
Natomiast otrzymywane wiadomości faksowe są przekazywane na konto Klienta w formacie PDF.
7. Klient samodzielnie, poprzez udostępniony panel Klienta, może konfigurować a w szczególności
określać adresy e-mail, które będą uprawnione do wysyłki faksów oraz ich otrzymywania, a także
włączać/wyłączać raporty i potwierdzenia wysyłek.
8. W cenę Usługi nie wchodzi koszt zasilenia konta Klienta (prepaid), które obciążane będzie
kosztem połączenia w celu wysyłki faksu, zgodnie z cennikiem połączeń. Odbieranie faksów jest
bezpłatne.
9. W momencie nadania faksu na koncie Klienta zostaje zablokowana kwota 4 zł. Po zakończeniu
transmisji jest ona umniejszana o koszt połączenia a reszta zwracana jest na konto Klienta.
10. Zasilenie konta Klienta następuje w formie przelewu na rachunek bankowy OGICOM. Zmiana
stanu konta Klienta nastąpi nie później niż 24 godziny po wpływie pieniędzy na rachunek
bankowy OGICOM. Aktualny stan konta Klient może obserwować w Panelu Klienta.
11. Do korzystania z Usługi niezbędny jest komputer, tablet lub smartfon z prawidłowo
skonfigurowanym klientem poczty, a w przypadku korzystania z programu poczty w
przeglądarce, ze wszelkimi innymi zastrzeżeniami, jak dla usług serwerów współdzielonych.
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