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Small Business Server 2003
Wielkie moŜliwości dla małych przedsiębiorstw
Prowadząc działalność gospodarczą,
mała firma mimo ograniczeń
sprzętowych i kadrowych musi
działać maksymalnie wydajnie.
Zastosowanie odpowiednich
technologii pozwala uprościć wiele
rutynowych działań oraz
zaoszczędzić czas i zredukować
koszty prowadzonej działalności.
Z myślą o przedsiębiorstwach takich
jak Twoje, Microsoft opracował
system Windows® Small Business
Server 2003 (SBS 2003) —
kompletne i atrakcyjne cenowo
rozwiązanie sieciowe dla małej firmy.
SBS 2003 zapewnia maksymalne
bezpieczeństwo danych, umoŜliwia
bardziej wydajną pracę oraz
usprawnia komunikację z klientami.
SBS 2003 daje małej firmie wiele
moŜliwości, które dotąd były
dostępne wyłącznie dla duŜych
przedsiębiorstw. A wszystko to w
postaci jednego, kompletnego
produktu, który jest znacznie
prostszy w uŜyciu niŜ inne pakiety
nowoczesnego oprogramowania.

Bezawaryjne funkcjonowanie firmy
i bezpieczeństwo danych
Windows Small Business Server 2003
zabezpiecza sieć komputerową,
usprawnia działalność firmy i
automatycznie chroni informacje
biznesowe. Dzięki niemu moŜna
skoncentrować się na właściwej
działalności firmy, zamiast zajmować się
czasochłonnym i kosztownym
rozwiązywaniem problemów
technicznych.
• Uniknij przestojów, stosując system
operacyjny tworzący niezawodne
środowisko pracy.
• Chroń swoją firmę i nie pozwól na
spadek wydajności. SBS 2003 tworzy
bezpieczną sieć komputerową oraz
zawiera wbudowaną zaporę (firewall).
Poza tym daje moŜliwość
bezpiecznego dostępu do sieci na
odległość.
• Chroń dane przed utratą dzięki
automatycznie tworzonym kopiom
zapasowym. SBS 2003 pozwala
łatwo odzyskiwać przypadkowo
usunięte pliki oraz odtwarzać
wcześniejsze wersje dokumentów.
Maksymalna wydajność pracowników
Dzięki zgromadzeniu najwaŜniejszych
informacji w jednym miejscu,
pracownicy mają łatwiejszy dostęp do
danych i łatwiej wymieniają między sobą
informacje. Efektywniej porozumiewają
się z kolegami i mogą mieć dostęp na
odległość do firmowej sieci
komputerowej.
• Jedno wspólne miejsce
przechowywania informacji
biznesowych ułatwia wyszukiwanie i
wykorzystywanie potrzebnych
informacji o kaŜdej porze.
• Praca grupowa. Zespoły pracują
wydajniej, poniewaŜ pracownicy mają
dostęp do wewnętrznej firmowej
witryny WWW, gdzie mogą
wyszukiwać lub udostępniać
dokumenty innym oraz
współpracować nad projektami
zespołowo.
• Współdzielenie zasobów SBS
2003 umoŜliwia takŜe uŜywanie tego
samego sprzętu (drukarki, faksy) i
oprogramowania wielu osobom.

• Dostęp do informacji biznesowych
spoza biura. Pracownicy mogą pracować
równieŜ w podróŜy, bo mają bezpieczny
dostęp do poczty elektronicznej,
wewnętrznej witryny WWW, plików
sieciowych, a nawet oprogramowania
firmowego na odległość — wystarczy
komputer połączony z Internetem.
Kontakt z klientami
Windows Small Business Server 2003 do
budowania wizerunku firmy oferuje narzędzia
na poziomie tych, które są uŜywane przez
wielkie korporacje oraz umoŜliwia kontakt z
klientami praktycznie z dowolnego miejsca i o
dowolnej porze.
• Kontakt z klientami jest bardziej
profesjonalny. SBS 2003 umoŜliwia
stworzenie rozbudowanej strony
internetowej firmy oraz pozwala zbudować
własny system poczty elektronicznej, co
zwiększa wiarygodność w oczach klientów.
• Z klientami moŜna porozumiewać się z
dowolnego miejsca i o dowolnej porze.
Pracownicy mają kontakt z klientami bez
względu na to, czy przebywają w siedzibie
firmy, w domu, czy w podróŜy.
• Porozumiewanie się z klientami jest
bardziej efektywne dzięki moŜliwości
faksowania i rozsyłania e-maili do wielu
odbiorców naraz. Pracownicy mogą
faksować dokumenty bezpośrednio z
komputera.

Windows Small Business Server 2003 jest dostępny w dwóch wersjach, Standard i Premium, dzięki czemu właściciele małych firm
mogą wybrać rozwiązanie najlepiej dostosowane do swoich potrzeb. Obie wersje obejmują 5 licencji CAL (client access license) dla
uŜytkownika lub komputera. Dodatkowe licencje moŜna kupować w pakietach po 5 lub 20 licencji. Serwer SBS 2003 moŜe się
rozwijać wraz z firmą klienta. Obsługuje maksymalnie 75 uŜytkowników.
SBS 2003 Standard
Edition

SBS 2003 Premium
Edition

Windows Server™ 2003
•

Zarządzanie bezpieczną siecią komputerową z
ograniczony dostępem dla osób nie posiadających
odpowiednich uprawnień

•

Tworzenie kopii zapasowych dokumentów oraz baz
firmowych

•

MoŜliwość jednoczesnego korzystania przez wielu
pracowników z tych samych dokumentów, drukarek i
programów zainstalowanych na serwerze
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Windows® SharePoint™ Services v2
•

Wewnętrzna witryna WWW (intranet) umoŜliwiająca
gromadzenie dokumentów, kontaktów firmowych, baz
danych oraz pozostałych informacji w centralnej
bibliotece, współuŜytkowanej jednocześnie przez wielu
pracowników

Microsoft® Exchange Server 2003
Microsoft® Office Outlook® 2003
•

Zarządzanie i obsługa własnego serwera poczty
elektronicznej, list dystrybucyjnych oraz grup
dyskusyjnych

•

Udostępnianie, w oparciu wewnętrzyne kalendarze,
informacji dotyczących spotkań i terminów
pracowników firmy

•

Jednolita i spójna lista kontaktów firmowych oraz
monitorowanie aktywności związanej z poszczególnymi
klientami

•

Dostęp do poczty elektronicznej, kalendarzy,
kontaktów i zadań o dowolnej porze dnia, z dowolnego
miejsca posiadając urządzenie mające połączenie z
siecią Internet

Microsoft® Shared Fax Service
•

Ograniczenie niezbędej liczby linii telefonicznych
umoŜliwiających efektywniejszą pracę

•

Bezpośrednie wysyłanie faksów z komputerów PC
podłączonych do sieci komputerowej

•

Odbiór faksów przychodzących za pomocą programu
pocztowego lub poprzez automatyczny wydruk na
drukarce

Microsoft® SQL Server™ 2000
•

Zaawansowana baza danych umoŜliwiająca instalację i
pracę programów do obsługi działalności firmy (np.
finansowych, magazynowych) napisanych dla systemu
Windows

X

Microsoft® ISA Server 2000*
•

Zapora ogniowa zapewniająca ochronę sieci
komputerowej przed włamaniami niepoŜądanych osób
oraz kontrolę dostępu do sieci Internet przez
pracowników firmy

* W nadchodzącej darmowej aktualizacji systemu SBS 2003

x

zostanie wprowadzony serwer ISA Server 2004
Microsoft® Office FrontPage® 2003
•

Narzędzie umoŜliwiające proste i szybkie
projektowanie oraz publikację stron WWW

x

Wymagania systemowe
Składnik

Parametry minimalne

Parametry zalecane

Procesor

300 MHz

550 MHz

RAM

256 MB

Wersja Standard: 384 MB
Wersja Premium: 512 MB

Dysk twardy

Wersja Standard: 4 GB miejsca
Wersja Premium: 5 GB miejsca+

+

Sprawdź, co Windows Small Business Server 2003 moŜe zrobić dla Twojej firmy.
http://www.microsoft.com/poland/windowsserver2003/sbs/www.microsoft.com/poland/windowsserver2003/sbs/

+

Rzeczywiste wymagania mogą zaleŜeć od konfiguracji systemu oraz oprogramowania dodatkowego, z którego klient chce
korzystać, a takŜe od indywidualnych wymagać klienta związanych z funkcjami sieci komputerowej.
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