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eMail hosting
eMail hosting betekent dat U alle INKOMENDE eMails laat afleveren op onze eMail servers (24u/24u
beschikbaar), tot het ogenblik dat U deze eMails komt ophalen bij deze servers (op het ogenblik dat
U zelf online bent). Ter info: UITGAANDE eMails verstuurt U zelf direct via de zgn. "outgoing eMail
server" van Uw internet access provider (die dan direct ook afgeleverd worden op de mail server van
de bestemmeling(en) van Uw eMail berichten).
Aan elke internet domein waarvan wij de eMail hosting doen, kunnen een aantal eMail accounts
gekoppeld worden (juiste aantal, gewenste namen, paswoorden, enz. mag U zelf kiezen). Het beheer
van deze accounts (accounts toevoegen of verwijderen) doen wij op Uw verzoek, of kunt U zelf doen.
Alle internet mail wordt beheerd door mailservers die volledig onder controle staan van onze
bevoegde medewerkers. Dus geen outsourcing naar derde partijen, hetgeen ook een hogere
garantie omtrent vertrouwelijkheid van Uw eMail verkeer impliceert.
Door de hosting van Uw eMail door AbitMORE te laten doen, profiteert U ook van een aantal van
onze aanverwante diensten (zonder meerkost ...), zoals:

Alle eMail accounts zijn, zonder meerkost, ook via WebMail [2] toegankelijk.
Bescherming tegen virussen vervat in inkomende eMails.
Anti SPAM voorzieningen, waardoor U zelf een heleboel eMails zelfs nooit te zien krijgt, omdat
onze eMail server ze met zekerheid als spam klasseerde. Daardoor verliest U dus ook geen
tijd aan het schrappen van dergelijke ongewenste eMails, of het instellen van eMail filters
daaromtrent.
Onze eMail servers zijn nog nooit aangeklaagd bij bevoegde internet instanties als
onvoldoende beveiligd tegen versturen van onrechtmatige (anonieme) SPAM-berichten,
hetgeen NIET kan gezegd worden van een aantal "grote" internetbedrijven.
Preventie van onrechtmatig gebruik van onze eMail servers door derden, bv. pogingen om
via onze eMail servers anoniem SPAM berichten naar derden te versturen (met dan
bovendien ook nog een onrechtmatig gebruik van Uw eMail Id als afzender).
Subject: ||Internet|| [3]
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