
Mobilitet og tilgjengelighet 
Runbox’ eposttjeneste gjør at du kan  
utveksle epost om du befinner deg på  
kontoret, hjemme eller på reise, så lenge du 
har Internett-tilgang. 
 
Spam- og virusbeskyttelse 
Alle kontoer inkluderer kraftig virus-
skanning og intelligent spam-filtrering, som 
bidrar til å holde din epost sikker og trygg 
fra potensielt skadelige meldinger og  
vedlegg. 
 

Rask og reklamefri 
Runbox' eposttjeneste er rask, ren og fri for  
forstyrrende reklame i et velorganisert og effektivt 
grensesnitt. Dette gjør at du kan fokusere på det som er 
viktig: Din epostkommunikasjon. 
 

Sikker tilgang fra ethvert sted 
Med Runbox kan du bruke din epost med sikker  
dataoverføring (SSL-kryptering) på den måten du  
foretrekker fra enhver Internett-enhet, via Web, POP3, 
IMAP, SMTP, WAP med mer. 
 
Mye for pengene 
Ved å bruke Runbox' epost-tjeneste får du mer for 
pengene sammenlignet med de fleste andre epost-tilbud 
på markedet, fordi Runbox benytter Fri Programvare 
som holder kostnadene nede.  
 
Tjenesten er fullt skalérbar, og du betaler for en og en 
konto. Runbox tar trygt vare på din epost i et  
profesjonelt driftsmiljø med daglig backup, og har 
driftsberedskap og kompetanseberedskap 24/7/365. 

Eposthotell 
for små og mellomstore bedrifter 

Send og motta epost hvor du enn er 
Runbox tilbyr markedets mest komplette eposttjeneste for små og mellomstore bedrifter i 
Norge. Tjenesten er tilgjengelig fra alle typer enheter som er koblet til Internett. 
 

Trygg og sikker epostkommunikasjon 
Runbox' epost-tjeneste inkluderer virus- og spamfilter, våre servere er trygt plassert i  
Norges største datasenter, og vi har drifts- og kompetanseberedskap 24/7/365. 

Kontakt oss på epost: salg@runbox.no 
Besøk oss på http://bedrift.runbox.no for mer informasjon.    

Runbox Eposthotell 
Runbox’ eposthotell tar hånd om din 
bedrifts epost slik at du slipper  
problemene og kostnadene ved å drifte 
dette internt.  
 
Med Runbox får du epostadresse 
@dinbedrift.no, administrasjons-
verktøy for tilleggskontoer, profesjonell 
funksjonalitet og sikker lagring av dine 
data i Norges største datasenter - Alfa-
bygget i Oslo. 
 

Nok lagringsplass 
Alle Runbox-kontoer inkluderer hele  
10 GB lagringsplass for din epost og 1 GB lagrings-
plass for filer. Dette betyr at du kan lagre all din epost 
på nett uten å bekymre deg om at Innboks blir full, og 
enkelt være synkronisert på flere PC'er.  
 
Med Runbox' maksimale meldingsstørrelse på hele 
100 MB kan du være sikker på at store vedlegg blir 
sendt som forventet. 

 

Epost-administrasjon 
Kombinert med 20 alternative epost-alias per konto og 
Runbox' finmaskede epostfiltrering kan du enkelt  
administrere all din epost fra ett sted: Din Runbox-
konto. Du kan styre inngående epost til ulike adresser, 
f.eks post@dinbedrift.no og salg@dinbedrift.no. 
 
Runbox' epost-konsolideringsverktøy lar deg hente 
epost fra andre epostadresser du bruker. Du kan til og 
med fortsette å bruke din eksisterende adresse,  
ettersom vår tjeneste enkelt lar deg endre "Fra"-
adressen i epost du sender.  
 
 

Runbox AS ble etablert i 1999 og har i over 10 år levert webbaserte tjenester i Norge og internasjonalt til ca. 10.000 kunder. Selskapet samarbei-
der tett med RedpillLinpro AS om drift av vår serverpark i Alfabygget i Oslo, som holder førsteklasses kvalitet og sikkerhetsnivå. RedpillLinpro 
AS er Nordens ledende totalleverandør av tjenester knyttet til Fri Programvare  (Open Source) og er nest største aksjonær i Runbox.  

runbox.no 
Profesjonelt epost- og webhotell 


