
A Inova Tecnologias oferece as melhores

plataformas de e-mail Open Source de

mercado, entregando qualidade, alta

disponibilidade e serviços de sustentação

para clientes corporativos.

A novidade agora vem com a Open Xchange,

líder global em plataformas de e-mail Open

Source, oferecendo uma solução robusta com

todas as funcionalidades que as maiores

tecnologias disponíveis oferecem.

Conheça o OXMAIL INOVA

PLATAFORMAS DE E-MAIL CORPORATIVO

https://www.inova.com.br/open-xchange-e-mail-corporativo
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PORTAL

E-MAIL CALENDÁRIO CONTATOS TAREFAS

DRIVE VIRTUAL

TEXTOS PLANILHAS APRESENTAÇÕES

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA

NUM SÓ LUGAR
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ALTA DISPONIBILIDADE   

Ambiente replicado em dois data centers distintos

Réplica síncrona de dados entre os ambientes

Gerenciamento proativo 24x7x365

99,9%

O maior SLA para ambientes de e-mail corporativo Open Source
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INFRAESTRUTUA

Ambiente exclusivo (apenas para clientes INOVA)

Complexa arquitetura de servidores em cloud Computing

Elasticidade

Escalablidade

Osquestração
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White Label
Customizável e personalizável

Centralização
Acesso a todas as funcionalidades num único local 

(SSO)

Usabilidade
Interface amigável e intuitiva

UX
Excelente experiência ao usuário final

Mobilidade
Webmail, compatível com dispositivos móveis iOS e 

Android (Clientes CardDAV, iCal e CalDAV) e App OXMAIL

PORTAL
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Antivírus

Antispam

Criptografia para quem adquirir o OXGUARD

E-MAIL

Interface Leve

• Para os melhores navegadores

Excelente UX

• Experiência do usuário impecável

Buscas avançadas

• Com amplitude

100% Mobile

• Modelo Anywhere
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Avisos avançados de férias - Com alertas

Criação de lista / compromisso com um clique

Visualização do anexo

Visualizações múltiplas

Assinaturas de email

Filtros de regras

Enviar como - Aliases

Envio de convite Drive mail – Com Definição de senha e tempo 
limite de acesso

Arrastar e soltar para anexos

Antivirus/AntiSpam integrados

Integração de fluxo de trabalho de documentos

Sinalização e classificação (tags)

Abas

Enviar anexos como links - automático, se necessário

Adicionar e armazenar anexos no OX Drive

Segurança PGP com o OX Guard

Gerenciamento de assinatura de usuário (texto / HTML)

Visualização de anexos

Pastas - local, compartilhada e pública

Gerenciamento de assinatura de provedor (texto / HTML)

E-MAIL
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Antivírus

Antispam

Criptografia para quem adquirir o OXGUARD

CALENDÁRIO

Uso Fácil

• Simplicidade para navegar e usar

Cores Seletivas

• Personaliza cores conforme o perfil 

desejado

Fusos Horários

• Defina fuso horário por categoria

CalDAV ou cliente de e-mail

Crie Profiles personalizados
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CALENDÁRIO

Visualização avulsa do dia ou mesclada

Pastas - pessoais, compartilhadas e públicas

Delegação – Permissões / convidar pessoas

Várias visualizações - Dia, Trabalho, Semana, Mês, Ano …

Calendários compartilhados

Visualização mesclada simples de calendário

Mini calendário

Importação e exportação

Integração via CalDAV

Antivirus/Antispam integrados

Compromissos recorrentes

Padrões cores para pastas de calendário

Visibilidade / privacidade avançadas

Suporte ao usuário externo (visualização)

Adicionar anexos aos compromissos

Vários lembretes - Antes e depois do evento

Follow-up de compromissos

Programação avançada de agendamentos

Manipulação e visibilidade do fuso horário

Cores para os compromissos
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CONTATOS | TAREFAS

OXMAIL CONTATOS

Coleta endereços automaticamente
Detalhes completos, incluindo fotos
Importar e exportar
Sincronizar com todos os dispositivos - CardDAV, EAS
Pessoal, Público e Compartilhado

OXMAIL TAREFAS

Tarefas simples - listas de tarefas com apenas um rótulo
Tarefas programadas - adicione prazos e veja o progresso

Sincronize nativamente com seu telefone / desktop
Tarefas compartilhadas - Adicionar membros da equipe

Tarefas complexas
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DRIVE VIRTUAL

Edição:

• Os documentos podem ser editados 

diretamente

Compartilhar ou Enviar:

• Compartilhe mídia, arquivos e pastas 

com os amigos

• E-mail como anexos ou links

Arquivos seguros e criptografados:

• OX Guard & PGP (Requer

contratação)

Permissões com outros usuários:

• Compartilhe pastas com outros 

usuários

• Editor de permissões visual e fácil de 

usar

• Perfeito para todas as empresas

Rastreamento automático de histórico

Capacidade de incremento adicional de 

espaço em disco

Visualizador unificado (único) de alta performance

Dispara outras aplicações

Mostra o histórico e a descrição da versão

Mostra a visualização do arquivo

Disponível nos planos Advanced, Business e Professional 
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DOCUMENTOS
TEXTOS
PLANILHAS
APRESENTAÇÕES

Conjunto completo de 

documentos

• .docx

• .xlsx

• .pptx

Totalmente integrado

• Integrado ao OX Drive

• Conectado a anexos de email

• Funciona com visualizador e 

apresentador

Edição completa, compatível com 

padrões de mercado

• Totalmente compatível com 

produtos MS

• Sem perda de informação

• Suporta .docx, .xlsx, .pptx etc.

Colaboração completa

• Muitos usuários trabalhando 

no mesmo documento

Disponível nos planos Advanced, Business e Professional 
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OX GUARD

Segurança em um único clique 

para emails e arquivos

Criptografia confiável com 

padrão PGP estabelecido

• O OX Guard é baseado no 

padrão de criptografia PGP 

(Pretty Good Privacy).

Modo convidado para usuários 

não pertencentes ao OX App

Suite

Gerenciamento avançado de 

chaves

Disponível nos planos Advanced, Business e Professional 

(requer contratação adicional)



GUARD
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MIGRAÇÃO SEGURA

A INOVA realiza a migração de outros ambientes de e-mail para o OXMAIL INOVA

Grande experiência em mais de 1 milhão de contas de e-mail migradas de usuários de 
plataformas distintas

Ferramentas de migração comprovadas
Paralelismo e pré-sincronização
Conectores extensíveis para várias fontes
Relatório de sucesso e exceção

Melhores Práticas
Migrações transparentes com impacto mínimo para o usuário
Serviços completos de planejamento e gestão disponíveis

Os 12 passos da Migração Segura

Serviço gratuito para grandes volumes 

(clientes Inova  serão migrados automaticamente, sem custos)
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