
The Experts in Email Archiving

MailStore Server
Standard w archiwizacji poczty

  Światowy standard w archiwizacji poczty
  Archiwizacja dla sektora SMB
   Łatwy do zainstalowania i w 100% niezawodny  
w każdej sytuacji

        Elastyczna  
archiwizacja
MailStore Server pozwala na archiwiza-

cję Twoich maili bez względu na system 

pocztowy, w którym je przechowujesz, 

gwarantując Twojej fi rmie optymal-

ną elastyczność teraz i w przyszłości. 

Podczas archiwizacji nie nastąpią żadne 

zmiany w Twoim systemie pocztowym, 

nie potrzebujesz również dostępu do 

systemu na prawach administratora.

         Zintegrowana tech-
nologia przechowywania
Kluczową cechą MailStore Server jest w 

pełni zintegrowana technologia prze-

chowywania, która pozwala na zarzą-

dzanie dużą ilością danych sprawnie i 

bezpiecznie. Nie wymaga ona zewnętrz-

nego systemu zarządzania danymi i jest 

dostępna natychmiast po zakończonej 

konfiguracji.

        Niezwykle szybki 
dostęp do wyszukiwania 
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do 

archiwum używając różnych metod 

(takich jak integracja z Microsoft Outlook 

i Web Access) oraz szybko przeglądać 

maile używając wyszukiwania pełnotek-

stowego. Możliwy jest również dostęp z  

poziomu oryginalnej struktury folderów.

        Funkcje  
zgodności
Kompleksowa technologia MailStore 

Server pomaga firmom spełniać wy-

mogi zgodności i eDiscovery. MailStore 

Server archiwizuje wiadomości e-mail  

w centralny, kompletny i odporny na 

manipulacje sposób przez dowolny 

określony czas. Zapewnia to możliwość 

ponownego zlokalizowania wiadomości 

e-mail w każdej chwili.
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Zacznij już dziś
      Darmowa, 30-dniowa wersja próbna oraz webinaria

       Szczegółowy opis produktu, białe księgi oraz analizy przypadku

       Szczegółowe informacje dostępne u Twojego dystrybutora

MailStore Server

poleciłoby MailStore Server

98.9%
Zadowoleni klienci

      Łatwy do skonfigurowania w kilka minut

      Niezawodny nawet w przypadku dużej ilości maili

      Niska, jednorazowa cena zakupu

      Zintegrowana technologia przechowywania

Archiwizacja dla sektora SMB
Dzięki MailStore Server firmy mogą korzystać ze wszyst-

kich zalet nowoczesnej i bezpiecznej archiwizacji poczty. 

Oprogramowanie kopiuje wiadomości 1:1 do central-

nego archiwum po to, aby zapewnić bezpieczeństwo 

i dostępność dużej ilości danych przez okres kilku lat. 

Użytkownicy mają dostęp do swoich zarchiwizowanych 

maili np. przez Microsoft Outlook, przeglądarkę lub na 

urządzeniach mobilnych, mogąc wyszukiwać wiadomo-

ści z zawrotną prędkością.

Zalety dla Twojej firmy
         Spełnia prawne wymogi dotyczące  

zgodności poczty elektronicznej
       Pomaga sprostać unijnym wymogom dot.  

ochrony danych RODO
       Niezwykle szybkie wyszukiwanie pełnotekstowe  

dla maili i załączników
       Kompletna ochrona przed utratą danych
       Redukcja obciążenia serwerów pocztowych
       Oszczędność do 70% przestrzeni dyskowej
       Prosty backup i przywracanie
        Niezależność od kłopotliwych plików PST
        Rezygnacja z limitów dla skrzynek pocztowych

Udane wdrożenia w ponad 50000 firmach

      
          

           
   

Pozwól nam doradzić
K2M Krzysztof Mazurek
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