
MailStore Server
Najwyższy standard w archiwizacji poczty e-mail

GDPR
certified

Elastyczna Archiwizacja

MailStore Server pozwala na archiwizację wiadomości 
e-mail, niezależnie od systemu, w jakim je gromadzisz. 
Zapewnia to optymalną elastyczność dla Twojej firmy, 
zarówno teraz, jak i w przyszłości. Żadne zmiany nie 
będą wprowadzane w Twoich wiadomościach e-mail 
podczas procesu archiwizacji. Ponadto nie potrzebujesz 
uprawnień administratora.

Zintegrowany System
Magazynowania

MailStore Server obejmuje w pełni zintegrowany system 
magazynowania danych, który może efektywnie
i bezpiecznie zarządzać ich dużymi zbiorami. Nie 
wymaga zewnętrznego systemu zarządzania i jest 
dostępny od razu, po zakończeniu instalacji.

Dostęp do Szybkiego
Wyszukiwania

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do archiwum za 
pomocą wielu metod (takich jak np. integracja z Microso-
ft Outlook i Web Access) oraz szybko przeglądać wiado-
mości e-mail, używając niezwykle wydajnego wyszuki-
wania pełnokontekstowego. Dostęp jest możliwy także 
za pośrednictwem znanej struktury folderów.

Funkcje zgodności

Kompleksowa technologia MailStore Server pomaga 
firmom sprostać rosnącej liczbie wymagań prawnych,
a także wspiera scenariusze eDiscovery. Dodatkowo 
archiwizuje wiadomości e-mail w centralny, kompletny
i odporny na manipulacje sposób oraz przyspiesza 
wyszukiwanie wiadomości.

Globalny standard archiwizacji
wiadomości e-mail

Archiwizacja wiadomości e-mail
dla SMB

Łatwy w instalacji, niezawodny
i prosty w obsłudze
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Zacznij już dziś!
Bezpłatna 30-dniowa wersja próbna oraz webinary
Wyspecjalizowany przegląd produktów, oficjalne dokumenty i studia przypadków
Szczegółowe informacje dostępne u Twojego partnera

Zalety dla Twojej firmy
Pomoc w przestrzeganiu przepisów
Wsparcie w spełnianiu dyrektywy GDPR
Szybkość wyszukiwania w wiadomościach
e-mail i załącznikach
Zabezpieczenie przed utratą danych
Zmniejszenie obciążenia serwerów mailowych
Oszczędność pamięci sięgająca nawet 70%
Proste tworzenie kopii zapasowych oraz
przywracanie danych
Niezależność od uciążliwych plików PST
Eliminacja ograniczeń wielkości skrzynek mailowych
Łatwość konfiguracji – nawet w kilka minut
Niezawodność nawet przy dużych ilościach wiadomości
Niskie koszty zakupu
Zintegrowane technologie magazynowania

Dzięki MailStore Server, firmy mogą korzystać ze 
wszystkich możliwości nowoczesnej i bezpiecznej 
archiwizacji wiadomości e-mail. Program tworzy 
kopie 1:1 wszystkich wiadomości e-mail w centralnym 
archiwum mailowym, aby zapewnić bezpieczeństwo 
i dostępność dużych ilości danych na przestrzeni 
wielu lat. Użytkownicy mogą nadal mieć dostęp do 
wiadomości e-mail za pomocą, na przykład Microsoft 
Outlook lub urządzenia mobilnego oraz mogą je 
przeglądać używając zaawansowanego wyszukiwania 
pełnokontekstowego.

Archiwizacja wiadomości
e-mail dla SMB


