Archiwizacja, zarządzanie i zgodność z
obowiązującymi normami prawnymi

Email to kluczowy punkt dzisiejszej komunikacji biznesowej, który ciągnie za sobą także wiele problemów
– zajmowanie dużej ilości przestrzeni dyskowej, tworzenie kopii zapasowych i wszystkie uwarunkowania prawne.
GFI MailArchiver to kompletne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które będzie zarządzać
całą Twoją pocztą na Exchange Server.
Jest to obecnie wiodące rozwiązanie wśród firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw z tysiącami zadowolonych klientów.
Przegląd korzyści
Archiwizacja plików i
wiadomości e-mail
Zgodność z obowiązującymi
normami prawnymi
Zaawansowane funkcje
wyszukiwania
Zmniejszenie wielkości

Dowiedz się więcej i rozpocznij
DARMOWY OKRES PRÓBNY
www.gfi.com/archiver

Bezpieczeństwo danych przede
wszystkim
Dzięki GFI Archiver® wszystkie firmowe wiadomości
e-mail oraz pliki są automatycznie przenoszone
do centralnego, bezpiecznego i łatwodostępnego
środowiska, które łatwo przeszukiwać. W ten sposób
przedsiębiorstwa zyskują pewność, że ich dane firmowe
znajdują się w bezpiecznym i kontrolowanym miejscu.
Ponadto raporty MailInsights® pozwalają identyfikować
i rozwiązywać potencjalne problemy biznesowe,
np. przypadku naruszenia bezpieczeństwa, ryzyko
prawne oraz kwestie dotyczące produktywności, przez
wyodrębnianie kluczowych danych z archiwum.

Kompletne archiwum wszystkich wiadomości
e-mail i plików firmowych pomagające
w zachowaniu maksymalnej zgodności
z obowiązującymi normami prawnymi,
minimalizujące ryzyko prawne oraz odporne na
próby modyfikacji danych.
Eliminacja potrzeby korzystania z plików
PST oraz przechowywanie jednej, centralnej
kopii każdego e-maila i załącznika prowadzi do
wzrostu produktywności oraz zmniejsza koszty
składowania danych.
Utrzymywanie historii korespondencji
elektronicznej w osobnej bazie danych poprawia
wydajność serwera pocztowego i pozwala
korzystać z nielimitowanej pojemności skrzynek.
Ochrona przed naruszeniami bezpieczeństwa
i zarządzanie produktywnością pracowników
dzięki raportom MailInsights.
Natychmiastowy dostęp do wiadomości
e-mail i załączników o krytycznym znaczeniu
biznesowym w każdej chwili i w każdym miejscu
za pośrednictwem programu Outlook, laptopa,
smartfona lub tableta.

Pełna lista korzyści na stronie:

www.gfi.com/archiver

Wymagania systemowe:

Microsoft Exchange oraz Windows Server® (w
tym platformami Hyper-V® i VMWare®).
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Więcej informacji na stronie:

www.gfi.com/archiver/requirements

ul. Ołtaszyńska 92C/6
53-034 Wrocław
tel.: +48 071 360-81-00
sprzedaz@suncapital.pl
www.suncapital.pl

© 2015 GFI Technologies, Inc. All rights reserved. The names of actual companies and products
mentioned herein may be trademarked by their respective owners.

Bezproblemowa współpraca z dotychczasowym środowiskiem e-mail

Pracując równolegle z Microsoft® Exchange, Office 365™, Google Apps™ oraz innymi serwerami poczty elektronicznej, GFI Archiver kopiuje wszystkie wysyłane
i odbierane wiadomości na osobny serwer. Pozwala to zwolnić miejsce na serwerze e-mail i tym samym zwiększyć jego wydajność, a jednocześnie zapewnia
wysoką skalowalność i niezawodność archiwum. Eliminacja identycznych duplikatów (ang. single-instance storage, SIS) obniża koszt przechowywania danych,
ponieważ do archiwum trafia tylko jedna kopia wiadomości wysłanej do kilku odbiorców, a załączniki są kompresowane.

Nie tylko archiwizacja e-maili

Dzięki funkcji File Archive Assistant (FAA) użytkownik, nie przerywając aktualnej pracy, może: udostępniać pliki i foldery, automatycznie synchronizować
pliki między urządzeniami, automatycznie zapisywać pliki w centralnym archiwum oraz zachowywać pełną historię plików. Za pomocą GFI Archiver można
też archiwizować wpisy kalendarza z serwera poczty e-mail. FAA zapewnia współdzielone miejsce przechowywania danych niezależne od zewnętrznych
usługodawców online. W rezultacie dane nie wychodzą poza obręb firmy. Więcej informacji o funkcji FAA można znaleźć pod adresem www.gfi.com/archiver/
filearchiver.

Wspomaganie zgodności z obowiązującymi normami prawnymi i procesów e-discovery

GFI Archiver umożliwia określanie ram czasowych przechowywania danych, tym samym zapewniając ścieżkę audytową dla wszystkich firmowych wiadomości
e-mail oraz plików. Gwarantuje to zgodność z wymogami prawnymi, w tym wymogami określonymi przez amerykańską ustawę Sarbanesa-Oxleya (SOX) oraz
ustawę o wolności informacji (FOIA). Na mocy tych ustaw przedsiębiorstwa publiczne muszą udowodnić skuteczność swojego systemu kontroli wewnętrznej
oraz ścieżek audytowych, a także wykazać, że stosują procesy pozwalające opracować dane o poświadczonej prawidłowości.

Użytkownicy mają zawsze dostęp do swojej historii

Łatwodostępne, centralne i przejrzyste archiwum GFI Archiver poprawia wydajność serwera Exchange i minimalizuje konieczność określania limitów rozmiaru
skrzynek pocztowych dla poszczególnych użytkowników. Dzięki integracji z programem Outlook® użytkownicy oprócz możliwości sprawdzania bieżących
wiadomości e-maili uzyskują łatwy dostęp to centralnego magazynu danych w czasie rzeczywistym – zarówno w biurze, jak i poza nim.

Identyfikacja problemów biznesowych na podstawie danych z archiwum poczty

Moduł raportujący MailInsights pomaga wyodrębniać kluczowe dane z archiwum poczty elektronicznej.
Prekonfigurowane raporty dostępne z poziomu modułu pozwalają:

Zbadać nastroje i wyniki pracowników na podstawie zawartości wiadomości e-mail
Wykryć, kto korzysta ze współdzielonego obszaru danych do przechowywania nieodpowiednich plików
Sprawdzić, kto stosuje niewłaściwy język w wiadomościach e-mail
Zidentyfikować użytkowników wysyłających wiadomości do agencji pracy i rekruterów
Określić, kto ujawnia informacje konkurencji

Wszystkie wymienione tu nazwy produktów i spółek mogą być
znakami haldowymi poszczególnych właścicieli.
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