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Wat u krijgt
Het exemplaar van Email Alias Manager dat u heeft gedownload, is de volledige versie van het product. Tijdens 
de proefperiode werkt het product normaal en heeft u de beschikking over alle functies. Als u besluit Alias 
Manager te kopen, hoeft u het niet opnieuw te downloaden of installeren: u moet eenvoudig de licentiecode 
die u tijdens aankoop heeft ontvangen, in het product invoeren.

Uw proeflicentie
Wanneer u Email Alias Manager in eerste instantie installeert en configureert, wordt u gevraagd een proeflicentie 
te activeren. Dit proces wordt normaal gesproken automatisch uitgevoerd via uw internetverbinding maar 
kan offline via een telefoontje met ons salesteam worden afgehandeld. De activeringswizard verschaft alle 
nodige informatie.

Tijdens uw proefperiode werkt Email Alias Manager voor iedere gebruiker in uw organisatie. Wanneer u het 
product aanschaft, moet u een licentie voor een specifiek aantal actieve gebruikers kopen. Vervolgens kunt 
u kiezen welke gebruikers het product gaan gebruiken. Bij ons salesteam zijn ook sitelicenties verkrijgbaar 
waarmee iedereen in uw organisatie het product kan gebruiken.

Contact opnemen met Exclaimer Sales

Verlenging van de proeftijd
We begrijpen best dat onze klanten misschien meer dan 30 dagen nodig hebben om het product grondig te 
evalueren. Als u meer tijd nodig heeft, wend u dan eenvoudig tot uw lokale Exclaimer-salescontact, die uw 
licentie kan laten verlengen.

Support

Wij zijn van mening dat eersteklas productondersteuning een integraal onderdeel is van de waarde die we 
bieden, en dat u tijdens uw proefperiode niet alleen onze producten maar ook ons bedrijf evalueert. Daarom 
ontvangt u tijdens uw proefperiode hetzelfde niveau van technische ondersteuning als onze gewaardeerde 
klanten. We kunnen u zelfs begeleiden bij het installatieproces. Ondersteuning is beschikbaar per telefoon of 
via e-mail.

Contact opnemen met Exclaimer Support

Aanschaf
Wanneer u Email Alias Manager koopt, krijgt u via e-mail een 
licentiecode toegestuurd, die u in het product moet invoeren. Raadpleeg 
uw productdocumentatie voor informatie over het invoeren van uw 
licentiecode.
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