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Áttekintés

A MailArchiva minden,
amire szüksége van
ahhoz, hogy vállalati
e-mailjei hosszú
távon hozzáférhetőek
legyenek.



Az e-mail a vállalkozások kapcsolattartásának meghatározó, központi eleme. Nap mint nap fontos
dokumentumokat és ötleteket küldünk és párbeszédeket folytatunk e-mailben. Ezen tudás megőrzése és
a törvényi követelmények biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy a szervezetek hosszú
távon hozzáférhessenek levelezésükhöz.



A MailArchiva a piacon elérhető legkorszerűbb e-mail archiváló rendszer. A világon számos vállalat,
oktatási intézmény, kormányzati és nem kormányzati hivatal alkalmazza a MailArchiva rendszert milliós
nagyságrendű üzeneteik hosszú távú archiválására.



A világ számos országában a jogszabályok megkövetelik a vállalati e-mailek hét évig történő megőrzését.
A MailArchiva e-mail archiváló szoftvert úgy terveztük, hogy segítsen a vállalkozásoknak megőrizni az
értékes tudást és eközben megfelelni az Egyesült Államok és az Európai Únió törvényi előírásainak, mint
például a Sarbanes Oxley Act (SOX), a Gramm-Leach Bliley Act (GLBA) és a Freedom of Information Act
(FOIA) törvények.



A MailArchiva egy kettős licencelésű, nyílt forráskódú és kereskedelmi szoftver, amely két kiadással
rendelkezik: A Nyílt forráskódú kiadás a MailArchiva egy könnyűsúlyú változata, amely teljesen ingyenesen
használható, módosítható és testre szabható. Az Enterprise Edition egy jóval fejlettebb, kifejezetten üzleti
célú felhasználásra tervezett rendszer.



A MailArchiva egy kulcsrakész rendszer, amely könnyen telepíthető és használható. Egy alaptelepítés
általában hozzávetőlegesen 30 percet vesz igénybe. A rendszer telepítéséhez és üzemeltetéséhez nincs
szükség helyi segítségnyújtásra.
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Üzleti Előnyök

A MailArchiva
használatával
akár 90%-os
tárolásiköltségmegtakarítás
is elérhető



A MailArchiva Enterprise Edition költséghatékony. Jelentős anyagi kiadások nélkül segítünk megfelelni
a törvényben meghatározott előírásoknak. Nincs szükség további, harmadik fél által készített szoftverek
megvásárlására és nincsenek rejtett adatbázis-üzemeltetési költségek.



A MailArchiva elősegíti a tárolásiköltség-megtakarítást. A tárolási költségek akár 90%-al is csökkenthetőek. A
MailArchiva intelligens csatolmánytárolási tulajdonsága biztosítja, hogy a program egy csatolmánynak csak
egy példányát tárolja, abban az esetben is, ha azt több ezer levél tartalmazza. Ezenkívül minden archivált
információt magas tömörítési fokozatú algoritmus használatával tömörít a további helytakakékosság
elősegítése érdekében.



A MailArchiva Enterprise Edition nagyszerű ár/érték aránnyal rendelkezik. Megtalálható benne minden
olyan funkció, amely egy felső kategóriás e-mail archiváló rendszertől elvárható – és még ennél is több!
Támogatást nyújt például a Microsoft Exchange Envelope Journaling funkciójához és az e-mailek tömeges
visszaállításához.



A MailArchiva rendkívül jól skálázható. Az Enterprise Edition végtelen számú üzenet tárolására képes. A
termék többféle tárolóeszközhöz is támogatást biztosít, beleértve a cserérhető meghajtók használatát is.



A MailArchiva élvonalbeli keresőmotor technológiát alkalmaz. Egy Google-szerű webes kezelőfelületet
biztosít az alkalmazottak és a felügyelő személyzet számára, hogy egy gombnyomásra akár több tízmillió
üzenet között kereshessenek.
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Üzleti Előnyök

A MailArchiva segít
megfelelni a törvényi
előírásoknak és
megőrizni az értékes
vállalati tudást.



Jogszabályi kötelezettségek. Az Egyesült Államokban és az Európai Únióban a vállalatok többségét
törvényileg kötelezik az e-mailek hosszú távon történő megőrzésére.



A jogi kockázatok csökkentése. A cégek legtöbbje előbb-utóbb érintetté válik valamilyen jogi folyamatban.
Ha a bíróság által bekért e-mailek bemutatása technikai hiányosságokból adódóan, a nem megfelelő e-mail
megőrzési házirend és/vagy gyakorlat miatt nem lehetséges, az ma már nem biztosít jogi védelmet a cég
számára.



A vállalati tudás megőrzése. A levelezőrendszerben található információk túlnyomó többsége értékes és
a létrehozása jelentős összegű költséget jelent a szervezetek számára az alkalmazottak idejének és egyéb
erőforrások felhasználását illetően. Ha ezen információk visszaállítása nem lehetséges megfelelő időben, az
azt jelenti, hogy a drága – és néha pótolhatatlan vállalati tudás elveszik.



A rendszer teljesítményének növelése. Abban az esetben, ha a levelező rendszert egy hatalmas online
tárolón helyezik el, a teljesítménye csökken és egy összeomlás után a visszaállítása sok időt vesz igénybe.
Ha a régebbi üzenettartalmak archiválhatók, azáltal az online tároló mérete minimálisra csökkenthető, a
teljesítmény növelhető és a visszaállítási folyamat felgyorsítható.



A felhasználói termelékenység növelése. A felhasználók jelentős mennyiségű időt töltenek postafiókjaik
kezelésével, régi üzenetek keresésével és egyéb olyan tevékenységekkel, amelyeket egy erőteljes archiváló
rendszer könnyedén elvégez.
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Az Enterprise Edition Kiadás Jellemzői

Tulajdonság
Nemzetközi támogatás

Leírás
Többnyelvű felhasználói kezelőfelület
Angol, német, orosz, japán és magyar fordítások

Levelezőkiszolgáló támogatás

A MailArchiva
támogatja a nyílt
szabványokat, ezért
más rendszerektől
eltérően Ön
nem kerül a
szabadalmaztatott,
zárt formátumok
csapdájába!

Microsoft Exchange 5.5 / 2003 / 2007
IpSwitch Imail
Axigen Mail
Sendmail
Postfix
Qmail
Communigate Pro
Lotus Domino
Zimbra
Neon Insight
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Az Enterprise Edition Kiadás Jellemzői

Tulajdonság
E-mail archiválás

Leírás
Kimenő / Bejövő / Belső levelezések archiválása
Archiválási szabályok meghatározása
Megőrzési házirendek meghatározása
Egy példányos üzenettárolás
Különálló csatolmánytárolás

A MailArchiva
könnyedén
összekapcsolható a
Microsoft Exchange
kiszolgálókkal.

Zlib tömörítés
3DES titkosítás
Több lemez/kötet támogatása
Hibakezelés és helyreállítás
Automatikus kötet létrehozás
Nagy sebességű keresés

Word, Power Point, Excel, PDF, RTF, ZIP, tar, gz és OpenOffice
csatolmányokban is
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Az Enterprise Edition Kiadás Jellemzői

Tulajdonság
Sértetlenség-ellenőrzés

Leírás
Archívumok digitális aláírása
Archívumok automatikus átvizsgálása
Fejlett XML aláírások

A MailArchiva
rugalmas csatlakozási
lehetőségeket kínál
a levelezőkiszolgálók
széles választékával
történő
együttműködés
érdekében.

Webes kezelőfelület

Hozzáférés az archívumhoz webes kezelőfelületen keresztül
Active Directory, LDAP és Egyszerű hitelesítési módok
Tömeges exportálás, nyomtatás, megtekintés, törlés és visszaállítás
Rugalmas, csoporttagság alapú biztonsági beállítások
Keresési eredmények mentése

Rendszer interfészek

SMTP kiszolgáló
Sendmail Milter szerver
POP / IMAP kliens
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Az Enterprise Edition Kiadás Jellemzői
Tulajdonságok
Folyamatos rendszerfelügyelet

Leírás
Auditor bejelentkezés
Rendszerállapot jelentések
Valós idejű állapotkijelzés

Exchange kiszolgáló

Üzenetkivonatok támogatása
Rugalmasan alakítható kivonatszabályok
Outlook kliensen belüli hozzáférés a kivonatokhoz
Több Exchange kiszolgáló támogatása
Több Exchange tároló támogatása
Közvetlen importálás Exchange kiszolgálókról

Importálás

Importálás .EML fájlokból

 www.mailarchiva.hu

Importálás MBOX formátumú fájlokból

 info@mailarchiva.hu
 support@mailarchiva.hu
 TEL: +36 (30) 924 9682
 FAX: +36 (1) 259 1289

Importálás PST fájlokból

Egyszerű használat

Önműködő telepítés
Automatikus frissítések

9

Az Enterprise Edition Kiadás Jellemzői

Tulajdonság
Megfelelés a nemzetközi
törvényi előírásoknak

Leírás
Sarbanes-Oxley Act (SOX)
Gramm-Leach Bliley Act (GLBA)

A MailArchiva
rendelkezik
minden olyan
tulajdonsággal,
amely egy
világszínvonalú
e-mail archiváló
rendszertől
elvárható – és még
ennél többel is!

Freedom of Information Act (FOIA)
HIPAA
NASD 3010
FDA 21 CFR Part 11
FDIC Advisory
Financial Modernization Act 1999
IDA 29.7
OCC Advisory
Financial Industry Regulatory Authority (FIRNA)
United States Securities and Exchange Commission (SEC)
Federal Rules of Civil Procedure (FRCP)
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Magas Szintű Architektúra
Microsoft Exchange

IMAP Idle
Postfix
Sendmail
Milter

Sendmail

A MailArchiva
bevezetése
és használata
egyszerű.

MailArchiva Server

NAS /SAN

Sendmail Milter

Mail Server

HTTP
POP

Mail Server

End-User
SMTP

Auditor

A MailArchiva rendszer több
ügynököt és egy archiváló
szervert tartalmaz. Az ügynökök
elválnak a fő archiváló szervertől
és ezek szolgáltatják a Microsoft
Exchange, a Postfix és más
levelezőrendszerekhez történő
csatlakozást. Lehetőség van a
levelezőkiszolgáló, a különféle
ügynökök és az archiváló
szerver egy számítógépre
történő telepítésére is, habár az
archiváló szervert jellemzően
különálló számítógépen
szokás üzemeltetni. A
Felhasználók és a Felügyelő
személyzet az archiváló szerver
által szolgáltatott webes
kezelőfelületen keresztül tud
hozzáférnia rendszerhez. A
webes kezelőfelület segítségével
kereshetőek és hozzáférhetőek
az archívumban tárolt üzenetek.
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Technikai Követelmények


MailArchiva szerver
Legalább 2GHz vagy nagyobb sebességű processzorral ellátott számítógép
1 GB vagy nagyobb memória
Legalább 1.24 GB szabad lemezterület; RAID támogatás ajánlott
Windows Professional, Windows Server 2003 vagy Ubuntu Linux



Exchange kiszolgáló (opcionális)
Microsoft Exchange 2007 /2003 / 5.5

Egyedi projekt
igényeivel
forduljon hozzánk
bizalommal!

Windows Server 2003
Microsoft Outlook 2003 SP1


Levelezőszerver (opcionális)
Postfix
Sendmail
Qmail
IMail
Axigen
és számos további levelező kiszolgáló (részletekért érdeklődjön munkatársainknál)
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Elérhetőségeink

DigiSoft IT Solutions
1172 Budapest, Hártya u. 46.
(Hungary)
Telefon: +36 (30) 924 9682
Fax: +36 (1) 259 1289
E-mail: info@mailarchiva.hu
www.mailarchiva.hu

