
O Zimbra possui duas versões em

comercialização, sendo cada uma com

suas respectivas funcionalidades.

Compare aqui cada uma delas.

Email e Colaboração
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Comparação



Opções para negócios

Flexibilidade

A Inova comercializa a Plataforma Zimbra com muita flexibilidade, 
entregando opções que podem se adequar à todas as necessidades.

Zimbra Cloud

Cloud pública, exclusividade Inova (ambiente no Brasil)

Melhor custo benefício para versão Network Edition

Os clientes compartilham, de forma isolada e segura,

um ambiente em cloud computing de última geração.

Zimbra On Demand

Cloud privada, exclusiva por cliente (ambiente no Brasil)

Atende necessidades específicas, na versão desejada.

Os clientes terão seu ambiente de forma exclusiva em

um pool de recursos em cloud computing Inova

Zimbra On Premise

O cliente escolhe a melhor versão para o seu negócio e

a Inova, através da solução Inova Full Stack, entrega

todo o ambiente, sustenta e suporta 24x7.

Maior segurança, rapidez no acesso e exclusividade.

Opções diversificadas, com condições comerciais especiais.

+100 milhões de usuários confiam
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Comparativo – Zimbra 8.8

(Busca Básica)

(Zimlets para customização simples)

(Visualização de conversas)

(cliente web no modo offline)

(Construtor de busca avançada)

(Busca de anexos)

(Lista de distribuição pessoal)

(Lista de endereço global)

(Interoperabilidade com MS Exchange)

(Contatos)

(Calendário)

(Funcionalidade calendário)

(Grupo e recurso de agendamento)

(Interoperabilidade com MS Exchange)

(Compartilhamento de pastas e arquivos)

(arquivos em pasta)

(Zimbra Docs – Textos, planilhas e apresentações)

(Zimbra Drive – Disco Virtual)

(Tarefas)

(Funcionalidade tarefas)
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Comparativo – Zimbra 8.8

(Zimbra Conecta)

(chat – bate-papo – 1-a-1)

(Lista de gerenciamento de amigos)

(Emoji’s)

(Histórico do chat)

(Gerenciamento de presença)

(chat em grupo)

(Chamadas de vídeo 1-a-1 e em grupo) 

(Compartilhamento de tela) 

(Compartilhamento de arquivos) 

(Entrega e ciência de leitura de mensagem) 

(Espaço e canal de msg corporativos) 

(Software cliente para desktops) 

(Dispositivos móveis) 

(POP e IMAP para smartphones) 

(Adiciona contatos e convites) 
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Comparativo – Zimbra 8.8

(Administração de servidores) 

(Painel web para administração) 

(Interface para linha de comando) 

(Antivírus e AntiSpam integrados) 

(Chave de segurança) 

(Backup e recuperação em tempo real) 

(Gerencia hierárquica de storage) 

(Compressão de volume) 

(Segurança Postscreen MTA contra sobrecarga) 

(Deduplicação de volume) 

(Ferramentas de gerenciamento de volumes) 

(Suporte à objetos de storage S3) 

(Monitoramento de aplicação) 

(Suporte ao LDAP e MS AD) 

(Gerência e customização de domínio) 

(Suporte à múltiplos domínios) 

(Limitações por domínio) 

(Administração delegada) 

(Relatórios mensais de atividades) 

(Navegador de auditoria para logs) 

(Personalize com seu logo) 
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Comparativo – Zimbra 8.8

(Funcionalidades avanças de negócios) 

(Políticas de retenção customizada) 

(Retenção de litígio) 

(Arquivamento e descoberta) 

(Cartões de acesso) 

(Encriptação e assinatura digital) 

(Duplo fator de autenticação) 

(Integração para comunicação unificada) 

(pré-visualização de arquivos c/ alta fidelidade) 

(ActiveSync para Zimbra Mobile) 

(Sincroniza itens compartilhados) 

(Libera/bloqueia quarentena)

(Gerencia políticas para dispositivos móveis) 

(Sincronização com Outlook para Windows) 

(Sincronização com Outlook para Mac OS) 

(Fóruns e Comunidades) 

(Suporte 8x5 por e-mail e telefone) 

(Suporte para a versão Open Source) 

(Suporte Premier 24x7) 

(Suporte elite para aprimoramentos na plataforma) 

(Serviços Profissionais) 

(Elite +)
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Comparativo – Zimbra 9

(Zimlets para customização simples)

(Visualização de conversas)

(cliente web no modo offline)

(Construtor de busca avançada)

(Busca de anexos)

(Busca avançada)

(Lista de distribuição pessoal)

(Lista de endereço global)

(Interoperabilidade com MS Exchange)

(Funcionalidade calendário)

(Grupo e recurso de agendamento)

(Interoperabilidade com MS Exchange)

(Funcionalidade tarefas)

(arquivos em pasta)

(Zimbra Docs – Textos, planilhas e apresentações)

(Zimbra Drive – Disco Virtual)

(Delegação e compartilhamento)

(Contatos) 

(Calendário) 

(Compartilhamento de pastas e arquivos) 
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Comparativo – Zimbra 9

(chat – bate-papo – 1-a-1)

(Lista de gerenciamento de amigos)

(Emoji’s)

(Histórico do chat)

(Gerenciamento de presença)

(chat em grupo)

(Chamadas de vídeo 1-a-1 e em grupo) 

(Compartilhamento de tela) 

(Compartilhamento de arquivos) 

(Entrega e ciência de leitura de mensagem) 

(Espaço e canal de msg corporativos) 

(Email POP e IMAP) 

(Adiciona os contatos e convites) 

(EWS Outlook para MacOS) 

(MAPI Outlook para Windows) 

(Dispositivos móveis) 

(ActiveSync para mobilidade) 

(Adiciona contatos e convites) 

(POP e IMAP para smartphones) 

(Zimbra Conecta) 

(Software cliente para desktop) 
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Comparativo – Zimbra 9

(Administração de servidores) 

(Painel web para administração) 

(Interface para linha de comando) 

(Antivírus e AntiSpam integrados) 

(Chave de segurança) 

(Backup e recuperação em tempo real) 

(Gerencia hierárquica de storage) 

(Compressão de volume) 

(Segurança Postscreen MTA contra sobrecarga) 

(Deduplicação de volume) 

(Ferramentas de gerenciamento de volumes) 

(Suporte à objetos de storage S3) 

(Login único usando SAML) 

(Suporte ao LDAP e MS AD) 

(Gerência e customização de domínio) 

(Suporte à múltiplos domínios) 

(Limitações por domínio) 

(Administração delegada) 

(Relatórios mensais de atividades) 

(Navegador de auditoria para logs) 

(Personalize com seu logo) 
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Comparativo – Zimbra 9

Não sabe qual escolher?

Não se preocupe, nossa solução Inova Full Stack existe justamente para 
ajudar nossos clientes nas decisões mais importantes. 

Consulte um de nossos especialistas.

(Funcionalidades avanças de negócios) 

(Políticas de retenção customizada) 

(Retenção de litígio) 

(Arquivamento e descoberta) 

(Cartões de acesso) 

(Encriptação e assinatura digital) 

(Duplo fator de autenticação) 

(pré-visualização de arquivos c/ alta fidelidade) 

(Sincroniza itens compartilhados) 

(Libera/bloqueia quarentena)

(Gerencia políticas em MActiveSync) 

(Classificação de tags) 

(Fóruns e Comunidades) 

(Suporte 8x5 por e-mail e telefone) 

(Suporte Premier 24x7) 

(Suporte elite para aprimoramentos na plataforma) 

(Serviços Profissionais) 

(Elite +)
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Zimbra 2591 Dallas Parkway, Suite 200, Frisco, Texas 75034 Tel +1 (972) 407-0688

www.zimbra.com

Copyright © 2016 Synacor, Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and inter-
national copyright and intellectual property laws. ZIMBRA is a trademark of Synacor, Inc. in the  
United States and/or other jurisdictions. All other marks and names mentioned herein may be  
trademarks of their respective companies. be trademarks of their respective companies.

Inova Rua Cunha Gago, 700 – 8º. Andar, São Paulo | SP | Brasil +55 11 5090-1234 
www.inova.com.br 

Copyright © 2020 Inova. Todos os direitos reservados para a tradução em Português. Este 
produto é protegido pelas leis internacionais de direitos autorais e propriedade intelectual dos 
EUA. ZIMBRA é uma marca comercial da Synacor, Inc. nos Estados Unidos e / ou em outras 
jurisdições. Todas as outras marcas e nomes mencionados neste documento podem ser marcas 
comerciais de suas respectivas empresas. ser marcas comerciais de suas respectivas empresas.
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