Porównanie funkcji najpopularniejszych klientów poczty

GMAIL

INBOX

OUTLOOK

www.jestem.mobi

CLOUDMAGIC

MAILBOX

MYMAIL

BOXER *

MAIL

Archiwizacja
Autoresponder

(tylko na WP)
Brak możliwości dodania
załącznika z poziomu
skrzynki (istnieje możliwość
dodania załącznika
np. z galerii zdjęć)

Dodawanie (zaznaczanie) kilku załączników
w jednym kliku

Flagowanie
Język polski

(dodanie do listy)
Tak

Tak

Tak

Nie (angielski, francuski,
niemiecki, rosyjski, hiszpański,
portugalski, chiński,
holenderski)

Tak (Android Wear,
Apple Watch)

Tak (Android Wear, Apple Watch)

Tak (Apple Watch)

Tak (Android Wear,
Apple Watch)

Nie

Tak (Apple Watch)

Tak (Apple Watch)

Tak (Apple Watch)

Dowolne

Gmail

Dowolne

Dowolne

Gmail i iCloud (w przyszłości
planowane jest rozszerzenie
o pozostałe konta)

Dowolne

Dowolne

Dowolne

Wunderlist, Todoist, Evernote,
OneNote, Trello, Zendesk,
Salesforce.com, Asana,
Instapaper, OmniFocus,
Pocket + dodawanie
załączników z Dropbox,
iCloudDrive i innych

Dropbox

Możliwość tworzenia zespołu
i budowania kontaktów
biznesowych (opcja płatna) *

Szybka opcja uzyskania Inbox 0,
ustawienia synchronizacji poczty
na poszczególne dni i godziny

Tak

Tak

Tak

Tak

Komunikacja z kalendarzem
Wsparcie dla smart watcha
Notyﬁkacje
Obsługiwane konta email
Odpowiadanie z konkretnego adresu
Oznaczanie jako przeczytane / nieprzeczytane
Oznaczanie jako spam
Przypomnienie / odkładanie wiadomości na później
Standard S / MIME *

(tylko na WP) *

Tworzenie wątków
Tworzenie zadań

Współpraca z innymi aplikacjami

(etykiety)

Google Drive (Android)

Gmail, Google Drive (Android)

Wyszukiwanie

Inne

iCloud, Dropbox, OneDrive, Box

Evernote

(osobny widok listy
załączników - Android, iOS)
Archiwizacja lub
odpowiedź ma email
bezpośrednio
z powiadomienia - iOS

Przypinanie wiadomości

Szybkie ﬁltry

Szybkie ﬁltry, przeglądarka
plików dodawanych jako
załączniki, wsparcie Touch ID
dla iPhona

Wysyłanie dostepności (opcja
dostepna tylko z kalendarzem
Boxer), like’owanie maili,
wstawienie szybkich
odpowiedzi

Sygnalizator, brak wsparcia
dla powiadomień Push
w przypadku konta Gmail

Boxer * - możliwość wykupienia wersji PRO
S / MIME * - standard zabezpieczenia poczty elektronicznej zapewniający bezpieczeństwo przesyłania wiadomości e-mail przy użyciu szyfrowania i podpisów cyfrowych, który bazuje na wykorzystaniu certyﬁkatów. Standard S / MIME jest powszechnie wykorzystywany do komunikacji pomiędzy pracownikami różnych (dużych) organizacji.
W przypadku aplikacji Outlook standard S / MIME jest dostępny na platformie WP, ale według oﬁcjalnych informacji, Microsoft zamierza w przyszłości udostępnić wsparcie dla iOS i Androida [źródło: https://blogs.oﬃce.com/2015/01/29/deeper-look-outlook-ios-android/]
CloudMagic* - opcja Team Contacts jest dostepna dla użytkowników konta Google. W przyszłości ma być również dostepna dla pozostałych kont.

