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Nasze programy

Witam uprzejmie!
To jest informacja prasowa od firmy Cream Software, której jestem przedstawicielem. Informacja ta może zainteresować
Państwa czytelników, gdyż dotyczy popularnego oprogramowania, którego jesteśmy producentem i dystrybutorem.
Spis treści:
premiera nowego programu antyspamowego - SpamRebel
materiały graficzne, zrzuty ekranów, logo
pozostałe programy w naszej ofercie
zgoda na umieszczenie oprogramowania Cream Software na serwerach i CD-ROM
Zachęcam do zamieszczenia opisywanego tutaj oprogramowania na Państwa serwerze lub na płycie CD/DVD, jeśli jest
dostępna. Odnośniki pozwalające na ściągnięcie programów znajdują się poniżej. Możliwość udostępnienia wersji testowej
oprogramowania w Państwa piśmie lub serwerze jest zupełnie darmowa i nie wymaga żadnych dodatkowych pozwoleń.
Państwa czytelnicy na pewno docenią taką możliwość.
Zapraszam do kontaktu, jeśli posiadacie Państwo dodatkowe pytania lub potrzebne są dokładniejsze informacje na temat
programu lub jeśli chcecie Państwo uzyskać możliwość dokładnego przetestowania programu w pełnej wersji.
Dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam.
Rafał Płatek
Cream Software

SpamRebel - Uwolnij swój email od spamu!
URL: http://www.spamrebel.pl
SpamRebel - Wyjątkowo skuteczny program antyspamowy, który działając w tle, automatycznie
rozpoznaje SPAM docierający na Twoją skrzynkę pocztową.
http://www.creamsoft.com/download/
Download:
Wirtualne pudełko: duża rozdzielczość | mała rozdzielczość
Zrzuty ekranów:
http://www.spamrebel.pl/index.php?p=screenshot
Pomoc techniczna http://www.spamrebel.pl/pomoc/
Zamówienia:
https://sklep.sprytne.pl
Koszt licencji:
39 zł brutto - komercyjna, bezterminowa, 1 rok darmowych aktualizacji
Informacja:

Ponad 90% emaili docieracjących do skrzynek to spam
Według badań publikowanych w raportach na temat spamu (url: źródło) ponad 90% wiadomości przychodzących do firm w
2008 roku była spamem. Użytkownicy prywatni są również bombardowani każdego dnia reklamami w otrzymywanej poczcie.
Przeglądanie i usuwanie niechcianej poczty pochłania bardzo dużo czasu i w przypadku firm przekłada się na realne straty
finansowe. Użytkownicy prywatni tracą natomiast swój czas i nerwy, na przeglądanie wiadomości o kolejnych odmianach
lekarstwa na potencję czy replikach znanych marek w super cenach. A może by tak z tym skończyć ?

SpamRebel - uwolni Twój email od spamu
SpamRebel to polski program, którego autorzy twierdzą, że jest w stanie odfiltrować nawet do 99% niechcianych wiadomości
email. Test został wykonany na próbie 200 tysięcy wiadomości email otrzymywanych przez producenta w ciągu pół roku
pracy programu.
SpamRebel działa w oparciu o automatyczną analizę treści wiadomości oraz filtry, które użytkownik definiuje samodzielnie na
podstawie otrzymywanych wiadomości email. Wystarczy więc skonfigurować swój program pocztowy do współpracy ze
SpamRebel, co jest możliwe za pomocą wbudowanego w program kreatora, i odbierać pocztę za jego pośrednictwem.
Na początku tej współpracy SpamRebel może od czasu do czasu pomylić się w ocenie niektórych wiadomości i przepuścić
wiadomość spam do skrzynki. Należy wtedy poinstruować program, że się pomylił, aby w przyszłości taka sytuacja miała
mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia. Po niedługim czasie SpamRebel dostosuje się do charakteru poczty odbieranej
przez użytkownika i liczba interwencji będzie znikoma. Spam będzie filtrowany w tle, a skrzynka nie będzie zawierać

przez użytkownika i liczba interwencji będzie znikoma. Spam będzie filtrowany w tle, a skrzynka nie będzie zawierać
niepotrzebnych śmieci.

Jeśli masz problem ze spamem, zbuntuj się!
Program jest dostępny w języku polskim i z obszerną dokumentacją, która wyjaśnia kwestie związane ze skutecznym
korzystaniem z filtra antyspamowego. SpamRebel współpracuje z dowolnym programem klienta poczty email, który odbiera
pocztę z serwerów POP3 i posiada bardzo wygodny i prosty w obsłudze interfejs.
Przez większość czasu nie trzeba uaktywniać głównego okna programu, a informacja o działaniu SpamRebel wyświetlana jest
tylko w momencie odbierania poczty, co zresztą można wyłączyć. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba interwencji, program
oferuje wygodny interfejs składający się z listy historii wiadomości oraz plansz, na których można przeglądać szczegóły
wybranych email, definiować reguły czarnych i białych list filtrów, a także zapoznać się ze statystykami i bazą słów
wykorzystywanych do analizy email. Aby oznaczyć wybraną wiadomość jako spam lub dobra poczta, wystarczy zaznaczyć ją w
historii wiadomości i kliknąć przycisk SPAM lub POCZTA, aby nauczyć program, jak ma w przyszłości traktować podobne
wiadomości.

Zainstaluj SpamRebel i zapomnij o spamie
SpamRebel (http://www.spamrebel.pl) jest dostępny jako program shareware, czyli na zasadzie licencji "nie kupuj kota w
worku". Wersja testowa programu z limitem 40 uruchomień jest dostępna do pobrania za darmo (http://www.creamsoft.com/
download/) ze strony producenta programu firmy Cream Software, znanej ze względu na autorstwo programu do tworzenia
stron internetowych Pajączek.
Pełna wersja SpamRebel do użytku domowego lub komercyjnego to koszt tylko 39 zł brutto za licencję na bezterminowe
wykorzystanie z 1 rokiem darmowych aktualizacji do nowszych wersji. Dostępne są dodatkowo licencje z dłuższymi okresami
darmowych aktualizacji. Program dostępny jest również w wersji pudełkowej z CD i drukowaną instrukcją obsługi.
Oprogramowanie można zakupić w sklepie internetowym producenta pod adresem https://sklep.sprytne.pl
Licencja:
shareware - wypróbuj zanim kupisz - darmowa wersja testowa
Ograniczenia wersji testowej:
limit 40 uruchomień / 40 dni
Po zamówieniu licencji limit uruchomień jest likwidowany
Koszty licencji:
od 39 zł brutto
Wymagania programu:
Program działa w systemach Windows 98/Me/2000/NT/XP/VISTA32
Program wymaga do współpracy programu klienta poczty np. Outlook Express, itp.
Dane producenta:
Cream Software
1000 lecia 24/53
32-400 Myślenice
WWW: http://www.creamsoft.com
email: sklep@creamsoft.com
tel: 0 12 272 09 69
fax: 0 12 383 23 69
» do góry

Materiały graficzne, zrzuty ekranów, logo
Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych materiałów graficznych (np. zrzuty ekranów, logo), poniżej znajdują odsyłacze do
zasobów, którymi można uzupełnić artykuł lub płytę CD. Jeśli potrzebne są materiały w innych formatach, proszę o kontakt.
Logo firmy (białe tło)
Logo firmy (czarne tło)
zrzuty ekranów
pudełko (box) SpamRebel
» do góry

» do góry

Pozostałe programy w naszej ofercie
Pajączek NxG
Edytor HTML, XHTML, CSS, PHP, JavaScript, RSS i wielu innych najnowszych technologii. Posiada wbudowany FTP, WebDAV,
walidator składni dokumentów, tryb wysiwyg oraz niezwykle bogatą pomoc.
www.pajaczek.pl
Galernik NxG
Łatwe tworzenie i publikacja galerii zdjęć w Internecie. Polecamy wszystkim, którzy chcą zaprezentować swoje zdjęcia lub
obrazy w formie internetowego albumu.
www.galernik.info
» do góry

Zgoda na umieszczenie oprogramowania Cream Software na serwerach i CD-ROM
Wszystkie programy dostępne na stronie naszego działu Download: (Pajączek, Galernik, SpamRebel) za wyjątkiem starszych,
wycofanych już z obrotu wersji, mogą być umieszczone bez żadnych opłat na CD-ROM lub w serwisach internetowych z
oprogramowaniem. Zachęcamy i prosimy do skorzystania z tej propozycji. Większość naszych użytkowników pisze do nas, że
zapoznało się po raz pierwszy z naszym oprogramowaniem dzięki ich publikacji w prasie lub w serwisach internetowych.
Jednocześnie wskazują, że takie pisma, które dają możliwość testowania opisywanych programów są przez nich najbardziej
cenione. Przede wszystkim jednak, ten rodzaj wsparcia ze strony polskich wydawnictw branżowych był dla mnie zawsze
bardzo cenny i skutecznie pomagał mi w promocji moich programów. Dziękuję!
Oto wyciąg z tekstu licencji, który dotyczy rozpowszechniania naszych programów i który jednocześnie zezwala na ich
rozpowszechnianie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody:
Dozwolone jest nieograniczone rozpowszechnianie i zwielokrotnianie oprogramowania Cream Software za pomocą dowolnych
mediów pod następującymi warunkami:
1. Dozwolone jest nieograniczone rozpowszechnianie i zwielokrotnianie Oprogramowania Cream Software wyłącznie w
postaci niezarejestrowanej.
2. Oprogramowanie Cream Software może być rozpowszechnianie i zwielokrotnianie wyłącznie w postaci, w jakiej zostało
udostępnione przez Cream Software. Rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie Oprogramowania Cream Software w
postaci niekompletnej lub zmodyfikowanej, uzupełnianie Oprogramowania Cream Software dodatkowymi składnikami
oraz rozpowszechnianie lub zwielokrotnianie wraz z kodami odblokowującymi jest zabronione.
Jeszcze raz gorąco zachęcam do publikacji informacji prasowej oraz nowej wersji programu w Państwa piśmie lub serwisie
online. Dziękuję.
Rafał Płatek
Cream Software
» do góry
Dziękuję za uwagę :-) © 2009 Cream Software

