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Översikt över företaget
I över ett årtionde har Mail2World erbjudit företag och privatpersoner i hela världen prisvärda,
meddelandetjänster under eget varumärke. Med hjälp av de kraftfullaste funktionerna i branschen så som avancerad AJAX-funktionalitet, var som helst/när som helst, synkroniserad åtkomst via
webbmejl, mobil e-post, vanlig e-post och SMS-textmeddelanden - så står Mail2World i spetsen för
dagens värdbaserade eller hostade meddelandetekniker.
Mail2Worlds Messaging Hosting Platform™ erbjuder obegränsad skalbarhet och fullständig
anpassning på en plattform och arkitektur byggd för att kunna hantera tiotals miljoner brevlådor.
Ett flerspråkigt gränssnitt och omedelbar textöversättning möjliggör kommunikation över nationsgränser
och kraftfulla spam- och virusskydd hjälper till att hålla brevlådor fria från oönskat skräp.
Om Mail2world
Mail2World bygger, levererar och ger support av en samling av teknikledande, prisbelönta webbaserade
tjänster för meddelanden och samarbete med så kallad carrier-class. Mail2Worlds Messaging Hosting &
Collaboration Platform är byggd från grunden och vidareutvecklad för att kunna hantera tiotals miljoner
brevlådor, och ta hand om det växande behovet av avancerade, pålitliga och kostnadseffektiva tjänster
för e-post och samarbete i globala företag, små och medelstora företag, inom utbildning, föreningar och
stora leverantörer av tjänster.
Vårt företags växande kundlista inkluderar ledande organisationer från hela världen, till exempel börsnoterade
företag, ledande akademiska institutioner och några av de största och mest erkända tjänsteleverantörerna.
Lösningar för tjänsteleverantörer
Marknaden är skiftande för tjänsteleverantörer. Anskaffningskostnaderna ökar, kundernas datamängder
fortsätter att öka och många sociala applikationer och erbjudanden slåss om användarnas uppmärksamhet.
Samtidigt kräver kunderna sociala applikationer och verktyg för att förbättra deras internetanvändande
och förenkla deras interaktion och inhämtande av relevant information.
Internetleverantörer, mobiloperatörer och kabelbolag
Som användarens första kontaktpunkt till internet är internetleverantörer, mobiloperatörer och kabelbolag
i en unik position att fånga användarens uppmärksamhet och uppfylla kundernas krav. Genom att erbjuda
Mail2Worlds fängslande och funktionsrika meddelande- och samarbetslösningar till användarna under
eget varumärke kan tjänsteleverantörer bygga kundlojalitet, öka intäkten per användare och
minska kundbortfall.
Webbhotell och domänregistratorer
För att kunna locka nya abonnenter, behålla befintliga kunder, förstärka ditt varumärke och öka intäkterna
behöver webbhotell och domänregistratorer kunna erbjuda ett utbud av högkvalitativa tjänster. Mail2Worlds
robusta, meddelande- och samarbetstjänster gör det möjligt för dig att förse dina kunder med ett komplett
utbud av prisvärda, funktionsrika, webbaserade applikationer för meddelandetjänster under ditt
eget varumärke.
Sociala nätverk
Mail2Worlds meddelandehantering och samarbetstjänster med ditt egna varumärke är ett naturligt tillägg
till en social plattform. Det är ett kraftfullt kommunikationsverktyg som fungerar var som helst och när
som helst, som förenar och sätter fart på medlemmarna i ett socialt nätverk, bygger vidare på
medlemskapet och genererar nya intäkter.
Lösningar för företag
Företag använder vår meddelandeplattform för att ersätta eller förstärka sina befintliga system för
meddelanden, till exempel Microsoft Exchange™ och Lotus Notes™ samt för att vidga kommunikationen
till medarbetare som inte sitter vid skrivbordet. Vi hjälper företag att nå sin fulla potential i form av ökad
lönsamhet, ökad effektivitet och en mer kostnadseffektiv verksamhet.
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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.
Lösningar för utbildning
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.
Teknikplattform
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).
Administration av e-post
Mail2World ger e-post-administratörerna ett flexibel, enkelt verktyg i Admin Control Center med verktyg
för gränssnittsanpassning, användaradministration och statistiska rapporter.
Samarbetspartner
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.
Anpassade tjänster
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.
Teknisk support
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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