
� Bezpieczeƒstwo i dost´pnoÊç. 
Zaawansowane mechanizmy 
bezpieczeƒstwa i odpornoÊç na 
wirusy, klastrowanie serwerów 
i “load balancing”.

� Wysoki wspó∏czynnik zwrotu 
z inwestycji (ROI). SzybkoÊç 
tworzenia nowych 
i ró˝norodnoÊç istniejàcych 
aplikacji platformy Domino.

� Ochrona inwestycji. 
Niezale˝noÊç od platformy 
sprz´towej, skalowalnoÊç 
i mo˝liwoÊç integracji 
z innymi systemami.

� Zwi´kszenie wydajnoÊci pracy. 
Automatyzacja procesów 
biznesowych i b∏yskawiczne 
udost´pnianie informacji.

Si∏a ∏àczenia ludzi – ∏atwo, bezpiecznie

i niezawodnie.

Lotus Notes/Domino 6 jest systemem

przeznaczonym zarówno dla ma∏ych firm,

jak i rozproszonych korporacji. Obs∏uguje

komunikacj´ wewn´trznà oraz sprawnà

wymian´ informacji ze Êwiatem

zewn´trznym, b´dàc jednoczeÊnie

elastycznà platformà aplikacji biznesowych.

Szybka i niezak∏ócana niczym wymiana

informacji wewnàtrz firmy, z partnerami

zewn´trznymi, klientami, a tak˝e

potencjalnymi klientami, sprawny obieg

dokumentów oraz automatyzacja

procesów biznesowych, stajà si´

kluczowymi elementami uzyskania

przewagi nad konkurencjà. 

U˝ytkownicy poprzednich wersji Lotus

Notes podkreÊlajà wartoÊç dodanà

platformy w postaci szerokiej gamy

dost´pnych aplikacji, poczàwszy od

najprostszych systemów informacyjnych,

rozwiàzaƒ intranetowych, serwisów

WWW, rozwiàzaƒ ekstranetowych,

poprzez automatyzacj´ i zarzàdzanie

procesami, zarzàdzanie obiegiem

dokumentów, zarzàdzanie projektami, 

a˝ do zintegrowanych systemów typu

SFA, CRM i SCM.

Zintegrowana platforma.

Lotus Domino. Rodzina serwerów

obs∏ugujàcych poczt´ elektronicznà oraz

aplikacje platformy Domino. Przeznaczona

dla przedsi´biorstw, które chcà usprawniç

proces przep∏ywu informacji wewnàtrz 

i na zewnàtrz firmy, podwy˝szyç jakoÊç

obs∏ugi klientów oraz zautomatyzowaç

istniejàce procesy biznesowe.

Lotus Notes. Naturalne dla serwera

Domino narz´dzie klienta. Udost´pnia

jednolity interfejs do skrzynki pocztowej,

kalendarza, kontaktów i harmonogramów,

a tak˝e wszystkich aplikacji, stworzonych

dla Êrodowiska Lotus Notes/Domino.

Domino Designer. Zintegrowane 

z Lotus Domino narz´dzie, s∏u˝àce do

projektowania aplikacji. Za jego pomocà

tworzone sà aplikacje usprawniajàce

procesy biznesowe, wspomagajàce

przep∏yw informacji i prac´ grupowà 

w przedsi´biorstwie.

Domino Administrator. Intuicyjne 

i przyjazne narz´dzie graficzne zarzàdzania

serwerem i jego zasobami, s∏u˝àce

równie˝ do konfiguracji wszystkich us∏ug

serwera, a tak˝e administracji

rozproszonà architekturà sieci Domino.
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Lotus Domino

G∏ówne funkcje i zalety

• Zintegrowane us∏ugi pracy grupowej.

Âwiatowej klasy system obs∏ugi 

poczty elektronicznej, kalendarzy 

i harmonogramów grupowych, tablic 

og∏oszeƒ oraz grup dyskusyjnych, 

realizowanych za pomocà jednolitej, 

skalowalnej i ∏atwej do zarzàdzania 

architektury.

• Nieograniczone mo˝liwoÊci rozwoju.

Platforma Lotus Notes/Domino 

umo˝liwia dodawanie kolejnych us∏ug 

oraz ciàg∏y rozwój aplikacji.

• SkalowalnoÊç. 

Nieograniczone mo˝liwoÊci 

dodawania u˝ytkowników i kolejnych 

serwerów w zintegrowanym 

Êrodowisku Domino.

• Dost´pnoÊç na wiele platform. 

Lotus Domino 6 mo˝na uruchomiç na 

wi´kszoÊci dost´pnych systemów 

operacyjnych, w tym na systemach

UNIX i Linux.

• Mo˝liwoÊç integracji.

Aplikacje platformy Lotus Domino

mo˝na zintegrowaç z istniejàcymi 

w firmie systemami relacyjnych baz 

danych i pracujàcymi na nich 

aplikacjami, a tak˝e z systemami, 

takimi jak SAP, czy IBM Websphere.

• Obs∏uga standardów. 

Lotus Domino obs∏uguje wi´kszoÊç 

nowoczesnych standardów, takich jak: 

SMTP, MIME, S/MIME, SSL, POP3, 

IMAP4, LDAP, HTTP, HTML, SNMP, 

X.509, PKCS#11 i inne.

• System bezpieczeƒstwa.

Serwer Domino pozwala okreÊlaç 

dost´p do serwerów, aplikacji i baz 

danych, dokumentów lub nawet 

pojedynczych pól w dokumentach 

przez przydzielanie u˝ytkownikom 

uprawnieƒ na wielu poziomach. 

Infrastruktura bezpieczeƒstwa Lotus 

Domino oferuje równie˝ m.in. 

szyfrowanie baz danych, dokumentów 

lub konkretnych pól danych oraz 

szyfrowanie na poziomie transmisji 

po∏àczeƒ klient-serwer oraz 

serwer-serwer.

• Mechanizmy replikacji. 

Dzi´ki zaawansowanym mechanizmom

replikacji danych przedsi´biorstwa 

majà mo˝liwoÊç stworzenia systemu 

rozproszonego unikajàc tym samym 

nadmiernego obcià˝enia sieci.

• Obs∏uga mobilnych u˝ytkowników.

Lotus Domino obs∏uguje tzw. 

Roaming. Pozwala to u˝ytkownikowi  

na korzystanie z konta, bez wzgl´du 

na lokalizacj´, w której si´ znajduje

oraz stacj´ roboczà, z której korzysta.

• Dowolny klient pocztowy. 

Dost´p do poczty mo˝liwy jest przy 

u˝yciu naturalnego dla tego systemu 

klienta Lotus Notes lub przez 

przeglàdark´ internetowà, klientów 

pocztowych oraz za pomocà urzàdzeƒ 

PDA lub telefonów komórkowych.

• Migracja z innych systemów. 

Lotus Domino posiada wbudowane 

narz´dzia do migracji z innych 

systemów pocztowych, takich jak np. 

Microsoft Exchange.

Wymagania systemowe

Microsoft Windows 2000 Server 

i Advanced Server (Intel), 

Microsoft Windows NT 4.0 (Intel), 

Sun Solaris 8 (SPARC), IBM OS/390, 

IBM OS/400 V4R2 i V5Rx, 

IBM AIX 4.3.3 i 5.1, Linux RedHat 7.2,

SuSE Linux 8.0. 

Rodzina serwerów

Domino Messaging Server

Daje mo˝liwoÊç korzystania z poczty

elektronicznej oraz prostych narz´dzi pracy

grupowej, takich jak grupy dyskusyjne,

biblioteki dokumentów i osobiste notatniki.

Licencja ta nie obejmuje prawa do

uruchamiania aplikacji platformy Domino.

Domino Enterprise Server

Do funkcji oferowanych przez Domino

Messaging Server dodawana jest

mo˝liwoÊç uruchamiania aplikacji

biznesowych. Licencja ta daje równie˝

mo˝liwoÊç korzystania z funcjonalnoÊci

klastrowania serwerów.

Domino Utility Server

Pozwala na korzystanie z aplikacji, nie

obejmuje jednak mo˝liwoÊci korzystania 

z poczty elektronicznej. Z tego rodzaju

serwera mogà korzystaç zarówno

pracownicy firmy, jak i osoby z zewnàtrz za

poÊrednictwem Internetu lub Extranetu.

Domino Utility Server pozwala równie˝ na

korzystanie z funkcji klastrowania.

Za pomocà programu Domino Administrator mo˝na w bardzo

prosty sposób zarzàdzaç z jednego stanowiska rozproszonà

architekturà sieci Lotus Notes/Domino.



Lotus Notes i Lotus iNotes

Lotus Notes 6 jest zintegrowanà aplikacjà 

pozwalajàcà bezpiecznie i efektywnie

zarzàdzaç informacjà w firmie. Pozwala na

dost´p do kont poczty elektronicznej,

kalendarza i terminarzy grupowych oraz

aplikacji biznesowych wszelkiego typu.

G∏ówne funkcje i zalety

• ¸atwoÊç obs∏ugi. 

Lotus Notes 6 jest aplikacjà bardzo 

przyjaznà dla u˝ytkowników. 

Zastosowanie metody “przeciàgnij 

i upuÊç” przy m.in. wstawianiu 

za∏àczników lub replikacji  

pojedynczych dokumentów stanowi 

o sile programu.

• ¸atwoÊç wyszukiwania informacji. 

Lotus Notes u∏atwia wyszukiwanie 

i zarzàdzanie wszelkiego rodzaju 

informacjami w prosty i logiczny 

sposób, stosujàc mechanizmy 

przeszukiwania pe∏notekstowego 

z za∏àcznikami w∏àcznie.

• UniwersalnoÊç. 

Lotus Notes obs∏uguje wszystkie 

protoko∏y internetowe, pozwalajàc na 

korzystanie z ró˝nego rodzaju poczty 

elektronicznej z jednego miejsca.

• Obs∏uga u˝ytkowników mobilnych. 

Lotus Notes pozwala na prac´ 

z aplikacjami i pocztà elektronicznà 

w trybie on-line i off-line, w dowolnym 

miejscu – w biurze, w domu i podró˝y. 

Wszystkie dane mo˝na synchronizowaç 

z urzàdzeniami PDA i telefonami 

komórkowymi.

• Dost´p przez przeglàdark´. 

Lotus iNotes Web Access umo˝liwia 

dost´p do aplikacji, poczty i kontaktów 

przez przeglàdark´ WWW. Dzi´ki 

mechanizmom synchronizacyjnym 

oferuje równie˝ zarzàdzanie tymi 

informacjami w trybie off-line.

• ¸atwoÊç personalizacji. 

Definiowanie znanych z przeglàdarek 

internetowych zak∏adek/skrótów do 

baz danych, aplikacji czy dokumentów, 

pozwala na efektywne wykorzystywanie

informacji. Mo˝liwoÊç szybkiego 

tworzenia przez nieposiadajàcych 

wiedzy programistycznej u˝ytkowników

w∏asnych elementów aplikacji 

platformy Domino, takich jak agenci 

czy widoki, pozwala na dostosowanie 

Êrodowiska do ich potrzeb.

Poczta elektroniczna i kalendarz

Najwa˝niejsze mo˝liwoÊci

• Poczta elektroniczna. 

Mo˝liwoÊci stosowania podpisów 

elektronicznych, szyfrowanie 

wiadomoÊci, regu∏y filtrowania poczty 

przychodzàcej, sprawdzanie pisowni 

w wielu j´zykach oraz w pe∏ni zgodny 

z HTML edytor, czynià Lotus Notes 

idealnym klientem poczty elektronicznej.

• Kalendarz i lista zadaƒ do wykonania.

Lotus Notes umo˝liwia zarzàdzanie 

spotkaniami i innymi pozycjami 

kalendarza. Mo˝liwoÊç umawiania 

spotkaƒ, przeszukiwania kalendarzy 

innych osób w celu ustalenia terminu 

spotkaƒ, mo˝liwoÊç rezerwacji 

dowolnych zasobów, takich jak sal 

konferencyjnych czy projektorów.

• Obs∏uga wielu stref czasowych. 

Lotus Notes umo˝liwia utworzenie 

spotkaƒ w wielu strefach czasowych 

jednoczeÊnie. Pozwala to na zarzàdzanie

kalendarzami u˝ytkowników 

w Êrodowiskach mi´dzynarodowych.

• Kalendarze grupowe. 

Kalendarze grupowe pozwalajà na 

tworzenie harmonogramów grup 

w celu zarzàdzania wolnym czasem 

cz∏onków danej grupy. Zak∏adki do 

kalendarzy umo˝liwiajà szybki dost´p 

do informacji o mo˝liwoÊciach 

spotkaƒ ca∏ego zespo∏u. Kalendarze te 

mo˝na drukowaç w dowolnej dla 

u˝ytkownika formie. 

Wpisy w kalendarzach mo˝na 

synchronizowaç z popularnymi 

urzàdzeniami typu PDA.

• Lokalny katalog u˝ytkowników. 

Lotus Notes oferuje wygod´ dla 

czasowo od∏àczonych u˝ytkowników 

– mo˝liwoÊç przechowywania ca∏ej 

ksià˝ki adresowej przedsi´biorstwa 

lokalnie, z minimalnym zestawem 

informacji niezb´dnych dla 

poprawnego adresowania.

Wymagania systemowe

Lotus Notes 6: Microsoft Windows 95

OSR2, 98, NT 4.0, 2000, XP Professional, 

Mac OS 9.x, 10.x.

Lotus iNotes: Microsoft Internet Explorer

5.x i 6.x, Netscape Navigator 4.7x.

Lotus Notes 6 jest zintegrowanà aplikacjà pozwalajàcà

bezpiecznie i efektywnie zarzàdzaç informacjà w firmie. 

Pozwala na dost´p do kont poczty elektronicznej, 

kalendarza i terminarzy grupowych oraz aplikacji biznesowych.



Mo˝liwoÊci Lotus Notes/Domino 

w Êrodowisku Microsoft Windows

Strategia integracji

PodejÊcie integracyjne wobec technologii 

i narz´dzi Microsoft przyj´te przy tworzeniu

oprogramowania Lotus Notes/Domino oparte

zosta∏o na fakcie, ˝e cz´Êç firm ustanowi∏a

system MS Windows i MS Office jako

standard. 

Serwer Lotus Domino uruchomiony 

w Êrodowisku Microsoft Windows pozwala

na wykorzystanie danych z katalogu

u˝ytkowników systemu operacyjnego oraz

synchronizowanie danych o u˝ytkownikach 

z w∏asnym katalogiem Domino. 

Wbudowana w Lotus Domino 6 mo˝liwoÊç

integracji z MS Active Directory pozwala na

importowanie u˝ytkowników z katalogu

systemu operacyjnego i tworzenie kont 

w systemie Lotus Domino, z mo˝liwoÊcià

wyboru miejsca w hierarchii nazewnictwa.

Serwer Domino posiada równie˝ wbudowane

narz´dzia pozwalajàce na dwustronnà

wymian´ danych z Microsoft SQL Server.

Podstawowe mo˝liwoÊci integracji:

• Lotus Notes mo˝e wykorzystywaç 

program MS Word jako edytor 

wiadomoÊci pocztowych oraz Internet 

Explorer jako domyÊlnà przeglàdark´. 

Lotus Notes posiada równie˝ 

wbudowane przeglàdarki do odczytu 

dokumentów utworzonych za pomocà 

aplikacji Microsoft Office.

• Razem z Lotus Notes dostarczana jest

aplikacja “Biblioteka dokumentów 

MS Office”, pozwalajàca na zarzàdzanie

i obieg dokumentów MS Office w grupach 

u˝ytkowników. 

Lotus Notes wspiera te˝ model COM, 

co pozwala na dost´p do Lotus Domino

z poziomu interfejsu programów pakietu 

MS Office, takich jak MS Word czy MS 

Excel. Do wymiany danych ze 

Êrodowiskiem Microsoft mo˝na równie˝ 

wykorzystywaç XML.

• Klient Lotus Notes posiada opcj´ 

pojedynczego logowania. Zalogowanie si´ 

do systemu Microsoft Windows jest 

jednoczeÊnie zalogowaniem do sieci 

Lotus Domino.

• MS Outlook mo˝e byç klientem 

pocztowym serwera Lotus Domino. 

Dzi´ki wykorzystaniu technologii 

“iNotes Access for MS Outlook” mo˝liwe 

jest równie˝ korzystanie poprzez MS 

Outlook nie tylko z poczty, ale równie˝ 

ksià˝ek adresowych i kalendarzy 

sieciowych u˝ytkowników serwera Lotus 

Domino. 

Aplikacje platformy Domino mo˝na 

równie˝ uruchamiaç przez przeglàdark´ 

Microsoft Internet Explorer.

Aplikacje Lotus Notes: Biblioteka 

MS Office oraz przyk∏adowa aplikacja

wspomagajàca zarzàdzanie procesami

w firmie.
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