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I over et tiår, har Mail2world tilbudt rimelige, private-label meldingstjenester til virksomheter og 
enkeltpersoner verden over. Med det rikholdigste funskjonssettet i industrien; avansert AJAX-
funksjonalitet; hvor-som-helst/når-som-helst, synkronisert tilgang via webmail, mobil e-post, desktop 
e-post og SMS teksting-står Mail2world i fronten av dagens meldingstjenesteteknologi med webhotell.

Mail2World’s Messaging Hosting Platform™ tilbyr ubegrenset skalerbarhet og full tilpasning på en 
plattform som er utformet og tegnet for å håndtere titalls millioner av e-postbokser. En flerspråklig 
brukerskjerm og umiddelbar tekstoversetting muliggjør kommunikasjon over internasjonale grenser, 
og kraftig spam- og virusbeskyttelse hjelper til med å holde e-postboksene fri for uønsket rot.

Markedet er i forandring for tjenesteleverandørene. Kjøpskostnader er økende, kundedatabruk fortsetter 
å vokse og tallrike sosiale programmer og tilbud konkurrerer om brukernes oppmerksomhet. På samme 
tid, krever kundene at sosiale programmer og redskaper skal forbedre internettopplevelsen deres og 
forenkle deres evne til å samhandle og erverve relevant informasjon.

Der Markt für Dienstleister ist im Umbruch. Die Anschaffungskosten steigen, die Nutzung von Kundendaten 
nimmt weiter zu und zahlreiche soziale Anwendungen und Angebote wetteifern um die Gunst der Anwender. 
Gleichzeitig verlangen die Kunden anspruchsvolle soziale Anwendungen und Tools, um ihr Interneterlebnis 
zu verbessern, ihre Fähigkeit zur Interaktion zu vereinfachen und relevante Informationen zu erhalten.

ISP, MNO og MSO
Som brukeres første inntredelsespunkt til internett, er Internettleverandører (ISPer), mobile 
nettverksoperatører (MNOer) og flersystem operatører (MSOer) i en unik posisjon til å fange brukernes 
oppmerksomhet og oppfylle kundenes krav. Ved å levere Mail2worlds overbevisende, funksjonsrike 
meldingstjenester og samarbeidsløsninger til brukere, som en del av et sett av merke-
kommunikasjonstjenester, kan tjenesteleverandører bygge kundelojalitet, øke gjennomsnittlig inntekt 
per bruker (ARPU) og redusere frafallet av kunder.

Webhotell-Tjenester og Domene Registrerere
For å tiltrekke nye abonnenter, holde på eksisterende kunder, forbedre varemerket sitt og øke inntektene, 
må webhotell-tjenester og domeneregistrerere tilby en rekke høykvalitetstjenester. Mail2worlds kraftige, 
private-label meldingstjenester og samarbeidsløsninger tilbyr deg muligheten til å forsyne kundene dine 
med en rekke rimelige, funksjonsrike, web-baserte meldingstjeneste-programmer.

Sosiale Nettverk
Mail2World’s private-label meldings- og samarbeidstjenester er et naturlig tillegg til en sosial plattform. 
Det er et kraftig, hvor-som-helst/når-som-helst kommunikasjonsredskap som samler og styrker nåværende
medlemmer av et sosialt nettverk, bygger medlemsskap og skaper nye inntektsstrømmer.

Bedriftsorganisasjoner innfører vår plattform for meldingstjenester for å erstatte eller forbedre deres 
eksisterende meldingstjenestesystem, slik som Microsoft® Exchange™ og Lotus Notes™, og utvider 
kommunikasjonen til deres ”kontorfrie” arbeidsstyrke. Vi gjør din organisasjon i stand til å oppnå dens 
fulle potensiale med hensyn til økt profitt, hevet effektivitet og kostnadseffektive operasjoner.

Mail2Worlds avanserte meldings- og samarbeidsredskaper tilfører verdi til en virksomhet og bringer 
forutsigbarhet og pålitelighet til administrasjons- og informasjons-teknologiene – noe som gir deg frie 
hender til å administrere virksomheten din. Videre, å outsource til Mail2world støtter din administrasjon 
i deres tiltak for å omskape din organisasjons virksomhetsprosesser, omplassere interne IT-ressurser 
og konsentrere på kjerneprogrammer og flere strategiske initiativer.

Om Mail2world

Løsninger for Tjenesteleverandører
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Administration av e-post 

Mail2Worlds avancerade meddelande- och samarbetsverktyg ger mervärde, skapar förutsägbarhet och 
tillförlitlighet för hanteringen av informationstekniken - och ger dig därigenom chansen att fokusera på 
din verksamhet. Dessutom hjälper outsourcing till Mail2World din ledning i deras strävan att omforma din 
organisations affärsprocesser, omfördela interna IT-resurser och koncentrera sig på centrala tillämpningar 
och mer strategiska initiativ.

Läroanstalterna integrerar Mail2Worlds meddelandetjänster för att ge studenter och anställda de 
kommunikationsverktyg som möjliggör utbyte av kursdokumentation, gruppmaterial och övrig information 
om skolverksamheten. 

Högskole- och universitetsalumners organisationer använder vår meddelandeplattform att bygga vidare 
på varumärket utanför universitetet, öka antalet alumner med medlemskap och uppmuntra medlemmarna 
att delta i skolaktiviteter, nätverksbyggande och donationsprogram.

Moderna organisationer förlitar sig på Mail2Worlds hostade meddelandeplattform för att tillhandahålla 
uppkopplingsmöjligheter i det globala spektret för kommunikation.  Mail2World överträffar konkurrensen 
inom meddelandetjänster genom att erbjuda en funktionsrik meddelandetjänst med så kallad carrier-class 
som är helt anpassningsbar och smidigt kan integreras i en organisations befintliga miljö. Specialbyggd 
att kunna hantera stora meddelandevolymer och daglig tillgång för tiotals miljoner aktiva användare 
världen över så är det Mail2Worlds meddelandehantering och samarbetsteknik en av de mest pålitliga 
och robusta meddelandeplattformarna på marknaden.

Mail2World modulärt uppbyggda plattform gör det möjligt för partners och kunder att designa och 
konfigurera meddelandetjänster som använder både http- och REST-api:er för att överföra sitt eget 
övergripande utseende och känsla till online-plattformen. Vår flexibla arkitektur tillåter dessutom en kund 
att sömlöst integrera Mail2Worlds meddelandeteknik i sina befintliga miljöer (t.ex. inköp, kundtjänst, 
fakturering och sociala applikationer).

Mail2World ger e-post-administratörerna ett flexibel, enkelt verktyg i Admin Control Center med verktyg 
för gränssnittsanpassning, användaradministration och statistiska rapporter.

Mail2Worlds återförsäljarprogram är en grundpelare i vår globala försäljningsstrategi. Ett mål för vårt 
återförsäljarprogram är att möta kundernas efterfrågan över hela världen i dagens multimiljardmarknad 
för meddelandehantering och samarbetstjänster. Ett annat är att hjälpa våra återförsäljare att nå en ny 
nivå av konkurrenskraftig differentiering, större trovärdighet och mer synlighet på din valda marknad.

Mail2Worlds team för anpassade tjänster inkluderar ett antal högt kvalificerade konsulter (dvs. 
projektledare, systemarkitekter, migrations- och datakonverteringsexperter, programmerare, grafiska 
formgivare och webbutvecklare) som arbetar nära kunderna för att anpassa och driftsätta Mail2Worlds 
hostade meddelandetjänster. 

Mail2World förstår vikten av att ha ett kunnigt teknisk supportteam som är lyhörda för dina behov. Rätt 
svar i rätt tid på tekniska frågor och professionell felsökning är av yttersta vikt för att nå maximal framgång
med våra lösningar och tjänster.
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