Profesionální řešení pro spolupráci
určené malým a středním firmám

IBM Lotus Domino Express
IBM Lotus Domino Express je název pro dvě nové verze Lotus software pro spolupráci (GroupWare), který je určen speciálně
pro malé a středně velké podniky. Nabídka Lotus Domino Express je určena pro specifické požadavky menších podniků, které
potřebují cenově výhodné, na míru šité nástroje pro zpracování zpráv a spolupráci. Lotus Domino Express byl vyvinut se stejným
softwarem podnikové třídy Lotus Domino a Lotus Notes, které představují kompletní řešení zpracování zpráv a spolupráce
pro malé a středně velké podniky, jež potřebují osvědčenou sílu ve zjednodušené a optimalizované formě.
Tak jako všechny certifikované nabídky IBM Software Express, i Lotus Domino Express byl optimalizován pro použití v malých
podnicích, se zjednodušeným udělováním licencí a sníženými administrativními požadavky. Malé a středně velké podniky
nepotřebují o nic méně bezpečnosti, spolehlivosti a síly, než mnohonárodní korporace; naopak mohou tyto kvality potřebovat
ještě víc, protože mají méně pracovníků v oboru informačních technologií. Express tudíž neznamená okleštěnou verzi
podnikového produktu; spíše jde o způsob, jak zabalit skálopevnou výkonnost podnikového softwaru IBM takovým způsobem,
který mohou menší organizace využít.

Existují dvě verze IBM Lotus Domino Express:
Lotus Domino Collaboration Express je úplné aplikační řešení pro zpracování zpráv a spolupráci, u kterého je stanovena cena
za uživatele, což je vhodné pro menší podniky, jež potřebují jednoduché licenční možnosti. Obsahuje úplnou škálu Lotus Domino
aplikací, jako je např. e-mail, skupinové plánování, diskusní fóra a týmová pracovní místa, plus veškerou uživatelskou aplikační
sílu Lotus Domino. Lotus Domino Collaboration Express podporuje úplnou sadu typů uživatelských přístupů, od jednoduchých
aplikací Web Mail a prohlížeče, které přistupují k aplikacím Lotus Domino, přes standardní POP3 a IMAP e-mail, bohaté
zpracování zpráv na principu dynamického HTML, až po integrovaný software pro spolupráci Lotus Notes nebo Microsoft
Outlook. Uživatelé tak mohou ke stejné poště a aplikacím přistupovat pomocí více typů přístupu; například přes Lotus Notes
v kanceláři a pomocí webového přístupu Lotus Domino Web Access z internetového stánku na letišti.
Lotus Domino Utility Server Express je pouze aplikační řešení (nejsou zde zahrnuty prvky pošty a kalendářů pro jednotlivé
uživatele), pro menší společnosti, které chtějí neomezený přístup přes webový prohlížeč (max. počet uživatelů je 1000).
Samozřejmě lze přistupovat integrovaným klientem Lotus Notes, tato licence se prodává zvlášť. S Lotus Domino Utility Server
Express mohou aplikace podporovat neomezený počet ověřených uživatelů, což z něj činí nejlepší volbu pro vysoce funkční weby,
samoobslužné intranetové/extranetové aplikace a internetové komunity. Zákazníci mohou využít stovek stávajících Lotus
Domino aplikací od třetích stran, jako jsou automatizace prodejní síly, řízení vztahů se zákazníky, sledování call centra, nebo
aplikací na míru, které vyvine vlastními silami zákazník nebo jeden z tisíců obchodních partnerů IBM po celém světě.

Výhody IBM Lotus Domino Express:

• Pomáhá zvýšit dostupnost vašeho systému vyspělými funkcemi pro spolehlivost a bezpečnost.
• Šetří čas tím, že vám umožní aktualizovat klientské prostředí centrálně se snadným rozmístěním.
• Zjednodušuje správu a šetří čas tím, že vám umožní centrálně řídit uživatelské konfigurace
pro jednotlivce, skupiny nebo celou společnost.

• Snižuje náklady a usnadňuje administraci tím, že podporuje více organizací a jazyků na jednom
serveru Lotus Domino.

• Pomáhá maximalizovat dobu provozuschopnosti vylepšeními, která umožňují sofistikovaný sběr data
a rychlejší restartování serveru.

• Pomáhá udržovat uživatele produktivní a ve spojení pomocí svého výpočetního enginu, fulltextového
vyhledávání, síťové komprese a replikace.

IBM Lotus Domino Express představuje zpracování zpráv a spolupráci světové úrovně – je postaven tak,
aby vyhovoval potřebám Vašeho podniku.
Více informací: ibm.com/lotus/dominoexpress
Specifikace produktů
D52VQLL
IBM Lotus Domino Collaboration Express User Lic+Sw.Maint 12 MO
D52VULL
IBM Lotus Domino Utility Express Processor (max. 2 CPU) Lic+Sw.Maint 12 MO

Lotus Domino Collaboration Express
Pro menší organizace, které vyžadují bezpečné, spolehlivé a výkonné nástroje pro spolupráci, včetně e-mailu, skupinového
plánování a na dokumentech založených uživatelských aplikací přes dedikované klienty nebo webové prohlížeče, je Lotus
Domino Collaboration Express kompletním a osvědčeným řešením, na rozdíl od konkurence, a webových řešení, která
se těžko spravují, jsou náchylnější k neplánovaným výpadkům a virům a obtížně se obnovují, když dojde k poruše.
Lotus Domino Collaboration Express je omezen na organizace s 1000 nebo méně zaměstnanci a obsahuje zjednodušený,
cenově výhodný model licencování s optimalizovanou instalací a volbami pro administraci.
Cena Lotus Domino Collaboration Express vychází z počtu uživatelů. Licencovaní uživatelé mohou využívat kterékoliv nebo
všechny přístupové metody, které činí produkt tak pružným a výkonným:

• IBM Lotus Notes – klient plně integrovaného prostředí pro spolupráci (ICE), který poskytuje podporu
on-line i off-line po odpojení pro širokou škálu aplikací, včetně e-mailu

• IBM Lotus Domino Web Access (iNotes Web Access) – bohatý e-mailový a kalendářový klient na bázi
dynamického HTML (DHTML) pro prohlížeče, včetně off-line podpory pro použití po odpojení;
v současnosti podporuje Microsoft Internet Explorer 5+ a v nastávající verzi bude rovněž podporovat
Mozillu na celé řadě platforem včetně Linuxu

• IBM Lotus Domino Access pro Microsoft Outlook – propojení, které uživatelům dovoluje přistupovat
k plánování a e-mailu Domino z klientů MS Outlook (ke kterým uděluje licence samostatně Microsoft)

• IBM Domino Web Mail – přístup k e-mailu a skupinovému plánování Lotus Domino pomocí
jakéhokoliv prohlížeče úrovně 5+; Lotus Domino Web Mail poskytuje základní přístup k vysokému
procentu plné funkcionality Lotus Domino, převážně určený pro příležitostné uživatele nebo pro ty,
kteří přenášejí malé objemy dat, nebo jako alternativní přístup pro uživatele na cestách

• Pošta POP/IMAP – Lotus Domino rovněž podporuje tyto standardní internetové protokoly pro
zpracování zpráv, čímž umožňuje snadné použití e-mailu z jakéhokoliv kompatibilního klienta, včetně
Outlook Express, Eudora a Netscape Messenger

• Přístup k aplikacím z prohlížeče – s plnou podporou HTTP se k aplikacím Lotus Domino snadno
přistupuje přes web (pouze pro licencované uživatele Lotus Domino Collaboration Express!)

Stanovení ceny podle počtu uživatelů usnadňuje získání Lotus Domino Collaboration Express – jednoduše vynásobte počet
uživatelů cenou a získáte licenci na vše, co potřebujete, včetně jakéhokoliv potřebného softwaru pro server. V tom je rozdíl
oproti standardnímu stanovení ceny v multilicenčním programu pro nákup IBM software Passport Advantage, kde se cena
liší podle typu klientského přístupu a kde jsou potřeba další licence pro každou CPU serveru. Je to spíše podobné cenám
Complete Enterprise Option (CEO), kde se cena stanoví rovněž podle počtu uživatelů, ale je zde minimální počet 500
nakoupených licencí (u Lotus Domino Collaboration Express není žádné minimum) a vyžaduje se, aby všichni zaměstnanci
byli licencováni tímto způsobem (u Lotus Domino Collaboration Express lze zakoupit licence jen pro ty uživatele, kteří jej
potřebují).

Lotus Domino Collaboration Express je určen pro ty, kteří používají Lotus Domino poprvé. Neplatí žádná práva na upgrade
nebo obnovení z ostatních Lotus licencí. Nízká cena činí z Lotus Domino Collaboration Express neobyčejně přitažlivou
hodnotu pro menší podniky. Jelikož i menší podniky mají obvykle již instalovány vhodné konkurenční produkty – způsobilost
pro Tradeup je definována jako vyřazení licence na jakýkoliv konkurenční komerční e-mailový produkt v poměru 1:1
(a u Linuxu to platí i pro freeware) spolu se souvisejícím serverovým softwarem. Zákazníci se mohou rozhodnout pro migraci
svých systémů zpracování zpráv vlastními silami; a nebo jsou po celém světě k dispozici obchodní partneři IBM, kteří
zákazníkům pomohou s migrací z konkurenčních systémů – pro více informací navštivte ibm.com/lotus/tradeup.

Ve shodě s potřebami menších podniků existují licenční omezení, která odstraňují prvky a atributy Lotus Domino, jež jsou
vhodné pouze pro větší podniky. Následující vlastnosti tedy NEJSOU v licenci pro Lotus Domino Collaboration Express
obsaženy:

• Segmentování nebo clusterování
• Oprávnění k WebSphere Application Server (WAS), které je součástí standardního Lotus Domina
Serveru – WAS Express je pro tento segment k dispozici zvlášť

• IBM Lotus Domino Designer – lze jej koupit zvlášť, ale aplikace na míru většinou poskytnou obchodní
partneři IBM

• Požití platformy zSeries (včetně zSeries Linux) – všechny ostatní platformy Domino (Windows, Linux
[Intel], OS/400, AIX, Solaris) jsou k dispozici

Více informací: ibm.com/lotus
Specifikace produktů
D52VQLL

IBM Lotus Domino Collaboration Express User Lic+Sw.Maint 12 MO

D52WSLL

IBM Lous Domino Collaboration Express User from Competitior Trade-up Lic+Sw.Maint 12 MO

Lotus Domino Utility Server Express
Pro menší organizace, které požadují bezpečnou, spolehlivou a výkonnou aplikační platformu pro spolupráci, je Lotus
Domino Utility Server Express kompletním a osvědčeným řešením, na rozdíl od konkurenčních nabídek, jako jsou Microsoft
Windows/Exchange/SQL Server/Commerce Server, Macromedia Cold Fusion nebo freeware aplikace MySQL/PHP, které mohou
vyžadovat více nezávislých součástí a/nebo jim mohou chybět integrované vlastnosti Lotus Domino, jako je rychlý návrh
a rozmisťování, pracovní toky a granulární řízení bezpečnosti.

Lotus Domino Utility Server Express je omezen na organizace s 1000 nebo méně zaměstnanci a obsahuje cenově výhodný
neomezený model licencování s optimalizovanou instalací a volbami pro administraci.

Cena za Lotus Domino Utility Server Express závisí na počtu CPU. V případě Lotus Domino Utility Server Express nejsou žádné
požadavky na licence pro klientský přístup (CAL); bez potřeby dalších licencí se může k serveru připojit tolik uživatelů, kolik
dokáže hardware serveru podporovat. Uživatelé mohou být uvnitř nebo vně společnosti, ověření nebo neověření, a mohou
používat buď webový prohlížeč nebo zvlášť získaný klientský software Lotus Notes. Na rozdíl od Lotus Domino Collaboration
Express není Utility Server Express omezen na jednotlivě licencované uživatele, přičemž licencovaným uživatelům Notes
nabízí příležitost rovněž se účastnit pomocí klientského rozhraní, kterému dávají přednost.

Jelikož Lotus Domino Utility Server Express je určen pro podporu uživatelských aplikací, neobsahuje podporu e-mailu nebo
skupinového kalendáře, které jsou definovány jako primární poštovní stránky jednotlivých uživatelů (např.
jmeno@spolecnost.cz). Veškeré možnosti zpracování zpráv, kalendářů a pracovních toků Domino jsou k dispozici, pokud
je respektováno omezení primárních mailových schránek. Vysoce hodnotné aplikace, jako jsou mailové schránky pro
zpětnou vazbu z webových stránek, aplikace pro řízení seznamů adresátů (mailing list), webové plánování či procesy
pracovních toků a schvalování, je tudíž možné na základě licence Lotus Domino Utility Server Express platně používat.

Lotus Domino Utility Server Express lze provozovat na serveru, který má maximum čtyři CPU (tzn. dvě níže uvedené licence).
To vytváří přitažlivou hodnotu pro zákazníky, kteří implementují vysoce funkční webové stránky, intranetové/extranetové
samoobslužné aplikace a internetové komunity. Zákazníci mohou využít stovek stávajících Lotus Domino aplikací od třetích
stran, jako jsou automatizace prodejní síly, řízení vztahů se zákazníky nebo sledování call centra, nebo aplikací na míru,
které vyvine vlastními silami zákazník nebo jeden z tisíců obchodních partnerů IBM po celém světě. Tak jako u všech nabídek
Lotus Domino, může Lotus Domino Utility Server podporovat více aplikací, aniž by bylo potřeba pro každou z nich koupit
nové licence. Lotus Domino Utility Server Express je určen pro ty, kteří používají produkty Lotus software. Neplatí zde žádná
práva na upgrade nebo obnovení z ostatních licencí Lotus software.

Ve shodě s potřebami menších podniků existují licenční omezení, která odstraňují prvky a atributy Lotus Domino, jež jsou
vhodné pouze pro větší podniky. Následující vlastnosti tedy nejsou v licenci pro Lotus Domino Utility Server Express
obsaženy:

• Oprávnění k WebSphere Application Server (WAS), které je součástí standardního Domina – WAS
Express je pro tento segment k dispozici zvlášť.

• IBM Lotus Domino Designer – lze jej koupit zvlášť, ale aplikace na míru většinou poskytnou obchodní
partneři IBM.

• Požití platformy zSeries (včetně zSeries Linux) – všechny ostatní platformy Domino (Windows, Linux
[Intel], OS/400, AIX, Solaris) jsou k dispozici.

Více informací: ibm.com/lotus
Specifikace produktů
D52VULL

IBM Lotus Domino Utility Express Processor (max. 2 CPU) Lic+Sw.Maint 12 MO
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