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Poznámky k vydání

pro Kerio MailServer 6.7.3

 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Datum: 1. prosince 2009

1 Změny v Kerio MailServeru 6.7.3

SSL certifikát s klíčem délky 2048 bitů

Pro zvýšení bezpečnosti nyní Kerio MailServer generuje SSL certifikáty s privátními klí̌ci délky

2048 bitů. S touto délkou klíče jsou generovány také požadavky na SSL certifikáty (CSR) pro

vystavení certifikátů důvěryhodnou certifikační autoritou.

Vylepšená synchronizace mobilních zařízení

Kerio MailServer 6.7.3 nově obsahuje podporu některých dalších mobilních klientů a ošeťruje

jejich nekompatibility. Tato podpora zahrnuje klienty NotifySync na telefonech Blackberry

a Mail for Exchange na některých typech telefonů Nokia.

Podpora prohlížeče Firefox 3.5

Rozhraní WebMail a Web Administration nyní podporují WWW prohlížeč Firefox 3.5 na všech

platformách.

2 Změny v systémových požadavcích

Nově podporované platformy

• Microsoft Windows Server 2008 R2

Nově podporované WWW prohlížeče

• Firefox 3.5
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Nově podporovaná mobilní zařízení

• Windows Mobile 6.5

• Mobilní telefony Nokia s předinstalovaným klientem Mail for Exchange (Nokia E52,

E55, E72, E75, N86 a 6710 Navigator).

3 Kerio MailServer

Aktualizace

Aktualizace je bezproblémová. Kerio MailServer 6.7.3 lze nainstalovat jako aktualizaci libo-

volné předchozí verze produktu Kerio MailServer.

Návrat k předchozí verzi

Návrat ke starší verzi produktu je bezproblémový. Podrobné informace o přechodu na starší

verzi produktu na dané platformě nalezenete v Příručce administrátora.

4 Právní doložka

Microsoft, Windows, Windows Mobile, ActiveSync, Outlook, Internet Explorer a En-

tourage jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Firefox je registrovaná ochranná známka sdružení Mozilla Foundation.

Apple, Safari a iPhone jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky spo-

lečnosti Apple Computer, Inc.

Linux je ochranná registrovaná známka Linuse Torvaldse.

Debian je registrovaná ochranná známka společnosti Software in the Public Interest, Inc.

Ubuntu je registrovaná ochranná známka společnosti Canonical, Ltd.

Red Hat a Fedora jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti

Red Hat, Inc.
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