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Kerio Connect 
– serwer poczty w chmurze

Oprogramowanie Kerio Connect może być wykorzystywane 
przez integratorów do udostępniania skrzynek poczty elektronicznej. 

Zapewnia bardzo dużą wydajność i wiele funkcji, a jego cena jest 
znacznie niższa niż popularnych konkurencyjnych rozwiązań.

Serwer Kerio Connect, służący do 
świadczenia usług poczty elek-
tronicznej, można zainstalować 

bardzo szybko w  dowolnym środowi-
sku – na fizycznym lub wirtualnym ser-
werze w siedzibie integratora, a także 
w zewnętrznym centrum danych. Ad-
ministrowanie nim jest proste i  może 
być prowadzone zdalnie, z dowolnego 
miejsca. Korespondencję elektroniczną 
zabezpiecza szyfrowanie SSL, S/MIME, 
opcjonalnie chroniona jest oprogramo-
waniem antywirusowym, wykorzystu-
jącym mechanizm i bazę firmy Sophos, 
oraz narzędziami antyspamowymi.

W celu świadczenia usług poczty 
elektronicznej partnerzy handlowi mu-
szą korzystać z własnej infrastruktury, 
oprogramowania nie można bowiem in-
stalować u klienta. Użytkowanie skrzy-
nek pocztowych nie wiąże się dla niego 
z ponoszeniem wydatków na zakup in-
frastruktury serwerowej czy pamięci 
masowych, nie ma też obowiązku podpi-
sywania długotrwałych umów. Klientom 
można zaproponować skrzynki o dowol-
nej pojemności i rozliczać się za korzy-
stanie z  nich w  miesięcznym modelu 
abonamentowym.

Firma Kerio dostarcza także inter-
fejs programistyczny API do oprogra-
mowania Kerio Connect. Dzięki temu 
programiści mogą stworzyć skrypty 
automatyzujące np. proces zakładania 
skrzynki pocztowej, zmianę hasła lub in-
nych parametrów konta. Także webmail 
serwera łatwo dostosować do wymagań 
usługodawcy lub klienta.

Dzięki zastosowaniu technologii multi-
server rozwiązanie Kerio Connect nie ma 

limitów skalowalności, nie trzeba zatem 
ograniczać się do jednej instalacji serwera 
czy jednej licencji. Z usługi mogą korzy-
stać użytkownicy wielu maszyn, a partner 
płacić będzie za aktywne licencje. 

Licencjonowanie
Obok klasycznych licencji Kerio Connect, 
oferowanych w modelu on-premise, pro-
ducent zapewnia specjalne licencje na ten 
sam produkt, umożliwiające oferowanie 
usługi w  chmurze. Instalacja, konfigu-
racja i zarządzanie serwerem przebiega 
identycznie w obu wariantach.

Dystrybutorem rozwiązań firmy Ke-
rio w Polsce jest Sun Capital, z którym 
partnerzy producenta podpisują umowę 
na korzystanie z Kerio Connect (obowią-
zuje dla niej miesięczny okres wypowie-
dzenia). Także liczbę licencji na skrzynki 
pocztowe można zmieniać co miesiąc 
(ich minimalna liczba w ramach umowy 
partnerskiej to 20, górnej granicy nie ma), 
w tym samym trybie odbywa się rozlicze-
nie za usługę udostępniania serwera z ak-
tywnymi licencjami.

Rozwiązanie Kerio Connect SaaS wy-
posażono w mechanizm zliczania liczby 
aktywnych kont e-mail, dane te regular-
nie przesyłane są do producenta. Na tej 
podstawie Kerio – jako producent, i Sun 
Capital – jako dystrybutor, rozliczają się 
z partnerami. 

Koszt jednej licencji dla partnera wy-
nosi 5–5,5 zł netto za skrzynkę pocztową. 
Wartości te dotyczą jedynie oprogra-
mowania serwera pocztowego. Partner 
we własnym zakresie musi zadbać o in-
frastrukturę sprzętową (serwer, pamięć 
masową, sieć), dobre łącze internetowe 
a także zespół zapewniający poprawne 
funkcjonowanie usługi.

Dzięki temu, że oprogramowanie Kerio Connect jest oferowane w ramach 
licencji Software as a Service, partner może świadczyć usługi pocztowe 
konkurencyjne wobec Office 365 i Gmail. Z punktu widzenia klientów naj-

większą zaletą jest to, że skrzynki pocztowe zlokalizowane są w prywatnej chmurze 
usługodawcy i wrażliwe firmowe dane nie trafiają do chmury publicznej. To partner de-
cyduje, czy serwer pocztowy znajdować się będzie w jego siedzibie, czy w wynajętej 
przestrzeni w centrum danych firmy trzeciej. Usługi z wykorzystaniem Kerio Connect 
są już bardzo popularne w Skandynawii i Europie Zachodniej. Cieszą się coraz więk-
szym zainteresowaniem także w Polsce.
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