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Ofertă

- servicii e-mail primărie
A. Introducere
a.1. Oferta este valabilă doar pentru site-urile oficiale ale primăriilor găzduite la
emitent.ro. Dacă site-ul oficial al primăriei dvs este găzduit la alţi furnizori de hosting,
solicitaţi acolo servicii de mail. Dacă doriţi să apelaţi la serviciile noastre de hosting, vă
rugăm să consultaţi ofertele nostre şi să ne contactaţi. În cazul în care primăria îşi
găzduieşte local site-ul oficial în server propriu şi are posibilităţi tehnice şi personal
calificat, setarea de căsuţe de mail nu mai necesită contractarea unui furnizor.
a.2. Oferta are în vedere trecerea comunicaţiilor prin intermediul serviciilor de email, de la furnizori publici internaţionali de genul yahoo.com, gmail.com, etc, la un furnizor
local pe domeniul oficial al primăriei în conformitate cu reglementările în vigoare. Se va
renunţa, de exemplu, la adresa de mail primaria-test@yahoo.com şi se va trece la
contact@primaria-test.ro.
a.3. Domeniul (partea de după semnul @) va coincide cu domeniul unde site-ul
oficial al primăriei funcţionează, iar user-ul, (partea de dinaintea semnului @) este la
alegerea dvs. Poate fi "contact", "office", "registratura", "secretariat", etc.
a.4. Principalele avantajele la trecerea la un furnizor local de servicii de mail sunt:
- permiterea utilizării clienţilor de genul OutLook. (Yahoo, Gmail şi alţi furnizori de genul
acesta nu pemit clienţi de mail întrucât scopul lor este să intraţi în contact cu anunţurile lor
publicitare pe pagina web).
- în cazul în care se întâmplă să pierdeţi parola şi datele de recuperare sau alte probleme
care ţin de serviciul de mail, un administrator vă stă la dispoziţie la telefon oricând pentru
soluţii.
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B. Propunerea tehnică
b.1. Numărul de utilizatori care se pot configura pe un contract este nelimitat.
Utilizatorii pot fi de genul contabilitate@primariadenumire.ro,
secretar@primariadenumire.ro, etc, dar pot fi setate si nume ca de exemplu
popescu.ion@primariadenumire.ro.
b.2. Căsuţele de mail sunt securizate conform normelor în vigoare, însă nu sunt
destinate comunicării de secrete de stat, secrete de serviciu sau alte informaţii pentru care
există reglementări exprese şi care fac trimiteri la poşta militară, conexiuni speciale
furnizate de STS România, etc.
b.3. Acces web nelimitat şi interfaţa de lucru în limba română.
b.4. Mărimea maximă a unui fişier ataşat este de 1 GB (atenţie însă la limitarea pe
care o are destinatarul - dacă este la yahoo, de exemplu, acesta nu putea primi fisiere mai
mari de 20 MB)
b.5. Se pot configura o mulţime de setări specifice de la semnături complexe până la
pipeline şi forward automat la alte adrese.
b.6. Pentru grupurile care vor opera în emitent.ro, adresele de mail vor avea
caracteristici automate de comunicare şi aplicaţii pe documente direct în contul emitent.ro
al utilizatorului.
b.7. Suport tehnic iniţial pentru transferarea agendei de la actualul furnizor de mail la
cel contractat şi trimiterea de mesaje către toată agenda pentru anunţarea schimbării
adresei de mail. Asistenţă la configurarea clienţilor de genul outlook la sediul primăriei.
b.8. Suport tehnic nonstop pe toată durata contractului.
b.9. Suport tehnic asigurat la transferarea serviciului în cazul în care solicitaţi
rezilierea. Rezilierea unui contract nu va presupune niciun cost suplimentar.
C. Propunerea financiară
c.1. Un contract de servicii de mail pentru primărie are în vedere un spaţiu de
păstrare de 2 GB pentru toţi utilizatorii configuraţi ai primăriei la un loc. Spaţiul de păstrare
se referă la spaţiul disponibil pentru mesajele şi fişierele care rămân maxim şase luni de la
primire sau expediere, după ce au fost preluate automat de outlook la sediul primăriei. În
mod normal un mesaj este automat preluat în outlook la sediul primăriei, însă noi oferim un
spaţiu şi o perioadă de păstrare asfel încât utilizatorul să poată consulta căsuţa de mail
pentru mesaje recente chiar dacă nu este la sediul primăriei. Spaţiul real pentru mail este
nelimitat şi ţine doar de capacitatea calculatorului dvs pe care va fi instalat outlook la sediu.
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Configurările nu vor fi impuse - sunt la alegerea dvs pentru fiecare utilizator în parte. De
asemenea spaţiile de păstrare nu sunt nici ele rigide - nu se va întrerupe funcţionarea
serviciului de mail la depăşirea spaţiului, ci doar vor fi avertizaţi administratorii de sistem
care vor contacta utilizatorii pentru identificarea soluţiilor de eliberare. Nu va fi niciodată o
situaţie în care se va propune achiziţionarea de spaţiu suplimentar.
c.2. Preţul contractului este de 80 Lei/ lună. (Nu suntem plătitori de TVA)

03 septembrie 2019
Pentru informaţii suplimentare:
Ciuşcoiu Cornelius
telefon: 0749 758 123
e-mail: admin@emitent.ro
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