DATOVÝ LIST

Ušetřete místo na e-mailovém serveru a umožněte snadné načítání
souborů pro soulad s předpisy
Společnosti a organizace musí zabezpečit, ukládat a vyhledávat elektronickou komunikaci s ohledem na zákonné
požadavky a soulad s předpisy. GFI Archiver umožňuje tomuto požadavku vyhovět se snadnou správou a
používáním. Převezměte s nástrojem GFI Archiver kontrolu nad úložištěm e-mailů a další digitální komunikace.

Zabezpečená archivace pro soulad s předpisy a správu - GFI Archiver umožňuje spravovat a zpřístupňovat historii
elektronické komunikace vaší organizace: e-maily, přílohy, soubory, záznamy v kalendáři, faxy a SMS (textové) a
hlasové zprávy připojené a zaznamenané prostřednictvím e-mailu.
Minimalizujte právní riziko - Archivujte e-maily a soubory v jejich původním stavu v centrálním úložišti chráněném
proti neoprávněné manipulaci. Tento archiv pomáhá při zajištění souladu s předpisy, elektronickém zjišťování
(„e-discovery“) a interním vyšetřování a zároveň se neopírá o zranitelné online úložiště.
Snadný přístup k elektronické historii a vyhledávání v ní - Historie e-mailů a staré verze souborů jsou vždy k
dispozici pro rychlé vyhledání prostřednictvím rozhraní GFI Archiver, ať už na počítači nebo v mobilním zařízení.
Zprávy, přílohy a soubory jsou před archivací automaticky indexovány, což umožňuje jejich rychlejší vyhledávání a
načítání.
Zlepšete výkon e-mailu a ušetřete peníze - Archivujte elektronickou komunikaci odděleně od aplikací, abyste
ušetřili aktivní místo na serveru a zvýšili výkon aplikací. GFI Archiver ukládá jednu kopii e-mailu pro více příjemců a
jeho příloh, nikoli více kopií stejného e-mailu.

Úplný seznam kontaktních údajů po celém světě naleznete na adrese: www.gﬁ.com/contact-us

2

GFI Software – Datový list GFI Archiver

Funkce
Spravujte více než e-mail
Bezpečně archivujte e-maily, soubory a složky, záznamy v kalendáři, faxy, SMS a
hlasové zprávy v jednom centrálním úložišti. Veškerá obchodní sdělení jsou uložena
v původním formátu a lze je kdykoli rychle a snadno vyhledat a načíst.

Ušetřete na úložišti
Automaticky archivujte e-maily do centrálního úložiště, abyste zvýšili efektivitu,
zlepšili výkon serveru nebo snížili závislost na nespolehlivých souborech PST.
Automaticky spravujte svá archivní úložiště, definujte období přechodu na nové
úložiště („roll-over“) a četnost přechodu na nové archivní úložiště. GFI Archiver se
také škáluje podle vašich potřeb. Pokud jste středně velká organizace s relativně
malým objemem e-mailů, můžete použít SQL Express plus NTFS, což vám přinese
další úspory nákladů na licence SQL Serveru. Větší organizace s velkým objemem
e-mailů se mohou rozhodnout ukládat archiv e-mailů v systému SQL.
Úložiště s jednou instancí (SIS) ukládá jednu kopii e-mailu pro více příjemců a jeho
příloh, nikoli více kopií téhož e-mailu. Kromě toho získáte ještě větší úsporu úložného
prostoru, protože komprimuje (a dekomprimuje) přílohy e-mailů v reálném čase, čímž
lépe využívá vaše úložné zdroje.

Soulad s předpisy a elektronické zjišťování
Firmy si mohou nastavit pravidla archivace a zásady uchovávání, aby e-maily
kategorizovaly a zajistily jejich ukládání po požadovanou dobu. Řešení zahrnuje také
funkci auditní stopy, která monitoruje databázi a aktivitu uživatelů a umožňuje firmám
prokázat, že archivované e-maily nebyly změněny.

Pokročilé funkce vyhledávání
GFI Archiver automaticky indexuje každou zprávu, přílohu a soubor před jejich
uložením. To znamená, že uživatelé mohou snadno najít a znovu načíst ztracené
nebo smazané e-maily a faxy. Uživatelé mohou vytvářet komplexní pravidla
vyhledávání na základě data, odesílatele, příjemce a klíčových slov.

Možnosti archivace
Správci mohou definovat pravidla archivace na základě odesílatele, příjemce,
klíčových slov nebo kombinace těchto tří kritérií. Tato funkce poskytuje flexibilitu
správcům, kteří chtějí automatickou archivaci, ale chtějí také řídit, které e-maily budou
archivovány. Správci mají také možnost v případě potřeby odstranit archivované
e-maily.

Office 365™, Google Apps™, Exchange a další
Ať už používáte Office 365, Google Apps pro firmy nebo Microsoft Exchange Server
2010 až po nejnovější verzi, GFI Archiver pracuje souběžně a poskytuje firmám další
výhody archivace, včetně lepšího vyhledávání v e-mailech, vyšší shody s předpisy a
cenných přehledů podnikové informovanosti.
GFI Archiver podporuje také další e-mailové servery, například Kerio Connect, nebo
servery, které podporují funkci protokolování („journaling“). Pokud to není možné
a v organizaci se používá aplikace Outlook, mohou společnosti k archivaci přímo z
aplikace Outlook použít nástroj File Archiving Assistant.

Archivace kalendáře
GFI Archiver umožňuje archivovat položky kalendáře, které obsahují důležité
informace o schůzkách. Historické položky kalendáře jsou viditelné ze zobrazení
kalendáře v uživatelském rozhraní GFI Archiver.

Vyzkoušejte zdarma na 30 dní
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