
 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Standard 02GB Cloud – RV - Assinatura mensal 
 
OXC-RV-MAIL-STD-02 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Standard 02GB Cloud - 
Assinatura mensal 
  
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda/Calendário, Tarefas, Portal. 
 
Funcionalidades: 
 
Visão em conversação         
Portal        
Tag em mensagens         
busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal (cores) 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
 
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas estipulado 
pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço Migração Segura. 
Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor. 
  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Standard 02GB Cloud - Assinatura mensal 
 
OXC-MAIL-STD-02 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Standard 02GB Cloud - 
Assinatura mensal 
  
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda/Calendário, Tarefas, Portal. 
 
Funcionalidades: 
 
Visão em conversação         
Portal        
Tag em mensagens         
busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal (cores) 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
 
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas estipulado 
pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço Migração Segura. 
Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor. 
  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Advanced 05GB Cloud – RV - Assinatura mensal 
 
OXC-RV - MAIL-ADV-05 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Advanced 05GB Cloud - 
Assinatura mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de cálculos e 
apresentações) 
 
Funcionalidades: 
 
Visão em conversação         
Portal        
Tag em mensagens         
busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal (cores) 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
 
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas estipulado 
pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço Migração Segura. 
Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor.  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Advanced 05GB Cloud - Assinatura mensal 
 
OXC-MAIL-ADV-05 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Advanced 05GB Cloud - Assinatura 
mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de cálculos e 
apresentações) 
 
Funcionalidades: 
 
Visão em conversação         
Portal        
Tag em mensagens         
busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal (cores) 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
 
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas estipulado 
pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço Migração Segura. 
Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor. 
  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Business 10GB Cloud – RV - Assinatura mensal 
 
OXC-RV-MAIL-BUS-10 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Business 10GB Cloud - 
Assinatura mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de cálculos e 
apresentações) 
 
Funcionalidades: 
 
Visão em conversação         
Portal        
Tag em mensagens         
busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal (cores) 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
 
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas estipulado 
pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço Migração Segura. 
Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor.  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Business 10GB Cloud - Assinatura mensal 
 
OXC-MAIL-BUS-10 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Business 10GB Cloud - 
Assinatura mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de cálculos e 
apresentações) 
 
Funcionalidades: 
 
Visão em conversação         
Portal        
Tag em mensagens         
busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal (cores) 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
 
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas estipulado 
pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço Migração Segura. 
Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor. 
  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional I 25GB Cloud – RV - Assinatura mensal 
 
OXC-RV-MAIL-PRO01-25 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional I 25GB Cloud 
- Assinatura mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de cálculos e 
apresentações) 
 
Funcionalidades: 
 
Visão em conversação         
Portal        
Tag em mensagens         
busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal (cores) 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
 
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas estipulado 
pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço Migração Segura. 
Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor.  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional I 25GB Cloud - Assinatura mensal 
 
OXC-MAIL-PRO01-25 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional I 25GB Cloud - 
Assinatura mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de cálculos e 
apresentações) 
  
Funcionalidades: 
  
Visão em conversação         
Portal         
Tag em mensagens         
Busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
  
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas 
estipulado pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço 
Migração Segura. Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor.  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional II 50GB Cloud – RV - 
Assinatura mensal 
 
OXC-RV-MAIL-PRO01-50 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional II 
50GB Cloud - Assinatura mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de 
cálculos e apresentações) 
  
Funcionalidades: 
  
Visão em conversação         
Portal         
Tag em mensagens         
Busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
  
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas 
estipulado pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do 
serviço Migração Segura. Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em 
massa no caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário 
a contratação de serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores 
detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças 
incluídos na compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a 
tabela de preços em vigor.  



 

www.inova.com.br 
 

Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional II 50GB Cloud – Assinatura mensal 
 
OXC-MAIL-PRO01-50 -  Cessão de direito de uso de software OXMail Inova Professional II 50GB Cloud - 
Assinatura mensal 
 
Conta Padrão Cloud OXMail Inova, contemplando: 
E-mail, Contatos, Agenda, Tarefas, Portal , Drive, Documentos (Editor de textos, planilhas de cálculos e 
apresentações) 
  
Funcionalidades e condições disponíveis em: 
  
Visão em conversação         
Portal         
Tag em mensagens         
Busca avançada por assunto e texto 
Lista de distribuição 
Lista de endereço global 
POP/IMAP 
Clientes CardDAV, iCal e CalDAV         
Webmail Mobile 
POP/IMAP Mobile 
CardDAV & CalDAV Mobile 
Suporte Multidomínio 
Migração gratuita até 20 contas de e-mail         
Inserção de logomarca  no portal 
Personalização do portal 
Console de Administração Web 
Antispam e Antivírus incluso 
Painel de Administração de domínios 
SLA (Nível de Serviço Acordado) 99,9% 
Infraestrutura em Alta disponibilidade 
Backup site disponível para o ambiente cloud* 
Suporte (e-mail e telefone em horário comercial) e via painel 24x7 
  
- Migração profissional gratuita do ambiente atual para o OXMAIL Inova até o limite de contas 
estipulado pelo plano (Quantidades adicionais serão permitidas mediante a contratação do serviço 
Migração Segura. Consulte preços especiais para grandes volumes); 
- Garantia de atualizações nos lançamentos de novas features e versões 
- Serviço de backup* site automático (Object Storage), garantindo a recuperação de dados em massa no 
caso de perdas ocasionais. Para backup granular de contas e mensagens, é necessário a contratação de 
serviço adicional de archiving. Consulte a área comercial para receber maiores detalhes. 
- Cancelamento com 90 dias de aviso prévio, sem multa. 
 
Os preços de venda são válidos apenas para o número total de usuários/serviços/licenças incluídos na 
compra inicial. 
Os preços por usuários/serviços/licenças adicionais após a contratação inicial podem variar. 
Os serviços contratados se renovarão automaticamente e sujeito a alteração de acordo com a tabela de 
preços em vigor. 
 


