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Budapest, 2010. július 27.  

Üzleti célú email-szolgáltatás mobiltelefonokra tervezve a Vodafone-tól  

 

VodaMail néven új üzleti szolgáltatással bővíti kínálatát a Vodafone. Az üzleti 

email-cím mellé kedvezményes adatcsomagok és internetezésre felkészített 

készülékek is társulhatnak. 

 

A Vodafone mától új szolgáltatással kedveskedik meglevő és új üzleti ügyfeleinek. A 

VodaMail korszerű kommunikációs lehetőségeket kínál vállalati ügyfelek számára magas 

rendelkezésre állással, teljes körű biztonsággal és egyszerűbb informatikai felügyelettel. 

A Vodafone-tól előfizetéses szolgáltatás formájában igénybe vehető szolgáltatás 

használatához nincs szükség hardverek vagy szoftverek megvásárlására, és telepítési, 

oktatási vagy konfigurálási költségek sem keletkeznek. A szolgáltatás az aktiválást 

követő percekben teljes körűen használható. 

 

A VodaMail kihelyezett vállalati levelezőrendszer a Microsoft Exchange Server és a 

Microsoft Office Outlook szoftverek 2010-es, azaz legfrissebb verziójára épülő, e-mail 

alapú kommunikációs és csoportmunka-megoldás. A kihelyezett vállalati levelezés révén 

a szervezet munkatársai:  

 Megoszthatják e-mailjeiket, naptáraikat és az elérhetőségi adatokat egy mindig 

elérhető és szinkronizált rendszer segítségével. 

 Egyszerűen hozzáférhetnek a munkájukhoz szükséges információkhoz tetszőleges 

helyről, számos különböző eszközről. 

 Nyugodtan dolgozhatnak, hiszen levelezőrendszerük a megfelelő szakemberek 

kezében van. 

 

A szolgáltatás alapból 1GB-nyi tárkapacitása 5GB-ra bővíthető, valamint a fiókhoz külön 

havidíj ellenében a Microsoft ActiveSync szolgáltatása is megrendelhető, így az arra 

alkalmas telefonokon – például a Vodafone 845-ön vagy a LG GW620-on – a tárolt 

levelek, név- és címlisták, telefonszámok és naptárbejegyzések problémamentesen 

szinkronizálhatók a felhasználó asztali számítógépével vagy notebookjával. 

 

A postafiókhoz tartozó email-cím nem csak @vodamail.hu-ra végződhet, hiszen az ügyfél 

díjmentesen beállíthatja saját céges aldomain-jét vagy használhatja cégének domain-

nevét is. A VodaMail kompatibilis az elterjedt internetes levelezőszabványokkal, így mind 

a POP3, mind az SMTP, mind az IMAP elérés lehetősége adott. A felhasználóknak arra is 

lehetősége nyílik, hogy a más webes szolgáltatásokban – pl. a Gmailben vagy 

Freemailben – folytatott magánlevelezésüket is üzleti VodaMail fiókjukban kezeljék.  

 

A VodaMail 1GB tárkapacitású verziójának havidíja felhasználónként bruttó 500 Ft. A 

tárkapacitás további 600 Ft havidíjért 5GB-ra bővíthető, míg az ActiveSync funkció 

szintén havi 500 Ft-ba kerül. 

 

A VodaMail nemcsak önmagában, hanem egy kedvezményes tarifájú adatforgalmi 

csomaggal együtt is elérhető. Annak érdekében, hogy a vállalkozók és üzletemberek 

folyamatosan hozzáférhessenek levelezésükhöz, a postafiók üzleti verzióját ingyen 

vehetik igénybe 200 MB-nyi internetes adatcsomag megrendelése esetén. További 

előnye, hogy nem tartozik hozzá hűségnyilatkozat, így a vállalkozások szükség esetén 



 

 

rugalmasan módosíthatják előfizetéseik számát. A 200 MB adatforgalommal járó csomag 

havidíja 1600 Ft, amelyhez opcionálisan ugyanúgy kérhető az 5GB-ra bővített 

tárkapacitás (600Ft) és az ActiveSync funkció (500Ft), mint a normál VodaMail 

szolgáltatáshoz. 

 

Azon ügyfelek, akik most hosszabbítják meg meglevő üzleti előfizetésüket, vagy új üzleti 

előfizetést vásárolnak, és hozzá egy évre megrendelik a VodaMail csomagot, most hat 

kedvező árú, mobiltelefonon történő internetezésre ideális készülékhez (Nokia C3, 

Vodafone 845, LG GW620, Nokia E72, HTC Desire, Sony Ericsson Xperia X10i) juthatnak 

hozzá kedvezményesen. Az akció keretében a teljes QWERTY billentyűzettel ellátott 

Nokia C3 így akár a legkisebb üzleti előfizetés választása esetén is mindössze 6990 Ft-ért 

vásárolható meg.  

 

A készülékekről további információ a Vodafone honlapján található: 

 Nokia C3 

 Vodafone 845  

 LG GW620  

 Nokia E72 

 HTC Desire 

 Sony Ericsson Xperia X10i 
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