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Udane wdrożenia w ponad 50000 firmach

Dzięki MailStore Server firmy mogą korzystać ze wszystkich zalet nowoczesnej i bezpiecznej archiwizacji poczty.
Oprogramowanie kopiuje wiadomości 1:1 do centralnego 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 wiadomości 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

Łatwy do skonfigurowania w kilka minut
Niezawodny nawet w przypadku dużej ilości maili
Niska, jednorazowa cena zakupu
Zintegrowana technologia przechowywania

Zadowoleni klienci

98.9%
poleciłoby MailStore Server

Zacznij już dziś
Darmowa, 30-dniowa wersja próbna oraz webinaria
 zczegółowy opis produktu, białe księgi oraz analizy przypadku
S
 zczegółowe informacje dostępne u Twojego dystrybutora
S
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