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Metalogix Archive Manager – Exchange Edition
ARQUIVO LOCAL OU NA CLOUD
Archive Manager Exchange Edition é uma solução empresarial e robusta que já arquivou mais de 55 mil milhões de
itens em todo o mundo.
É um arquivo de email altamente escalável baseada localmente ou na cloud que reduz complexidade, melhora a
produtividade e cumpre todas as regras de conformidade para evitar riscos.
O arquivo hibrido significa que pesquisas através de todo o arquivo de email são acessíveis via a normal interface de
Microsoft Outlook – ou através de consola web segura para acesso imediato, e permite armazenamento sofisticado de
email sem a necessidade de investir em hardware de alto custo.

CARACTERÍSTICAS CHAVE
Politicas de Arquivo de Email
Não faz sentido armazenar a mesma mensagem e anexos múltiplas vezes no entanto,
sem uma solução de arquivo de email, duplicações e ficheiros PST proliferam,
ocupando espaço valioso. O Armazenamento de tecnologia Instância Única (SIS) retira
duplicações e assegura que qualquer email é armazenado uma única vez. Archive
Manager Exchange Edition permite múltiplos métodos:
Arquivar emails por tamanho, tipo, classe, e retenção
Programar tempos de arquivo regulares
Estabelecer patamares para tamanho máximo da mailbox
Gerir quotas, arquivar até o máximo tamanho da mailbox ser atingido

BENEFÍCIOS CHAVE
Economize ao libertar espaço de armazenamento,
tornar recursos de TI mais eficientes, e reduzir
tempos de paragem
Protege organizações da perca de emails
necessários para entidades legais
Melhora operações comerciais
Mantém os utilizadores mais produtivos
Reduz espaço de armazenamento imediatamente
Diminui custos do Servidor Microsoft Exchange
Reduz tempo de backups
Permite disaster recovey com um clique

E-Discovery
Organizações têm de saber qual a informação electronica que têm e produzi-la quando
necessário para ir ao encontro das necessidades legais. Sem arquivo, emails
tipicamente existem em tapes de backup e discos locais. Encontrar um email específico
pode demorar semanas de pesquisa por membros de TI e retira-os de outras
prioridades. Archive Manager Exchange Edition permite qualquer investigador que
tenha permissão de acesso a pesquisar facilmente e rapidamente em emails
arquivados. Pesquisas demoram minutos.

Gestão de Ciclo de Vida
Minimize complicação de Gestão de informação causados por regras legais,
optimização de armazenamento e disaster recovery. O motor de arquivo “Hierarchical
Storage Management” controla a politica de retenção para cada email arquivado, e por
quanto tempo fica em armazenamento de curto e longo prazo. Escolha categorias de
retenção para cada mensagem, mailbox, ou grupos de distribuição. Archive Manager
Exchange Edition move emails para armazenamento económico de longo prazo
conforme definido e elimina-os na altura apropriada. Recuperação de emails arquivados
é fácil.

Simplifica resposta a pedidos de e-discovery
Backup imediato
Dados seguros off-site com armazenamento cloud
Protecção de dados On-Premise e Off-Premise
Evite arquivos de alto custo
Aprecie suporte dedicado
Rápido ROI
Migrações de alta velocidade
Protege dados antes de mover
Mantém continuidade de negócio
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SISTEMAS SUPORTADOS
Servidores
MS Exchange 2003/2007/2010/2013/2016
Acesso Windows
MS Outlook 2003/2007/2010/2013/2016
Base de Dados de Arquivo
Microsoft SQL Server 2008 ou mais recente / Oracle
10g R2 ou acima
Armazenamento Arquivo Local
Todos actuais (DAS, NAS, SAN, Jukebox, Tape, EMC
Centera, NetApp Filer, Hitachi HCP, DVD, CD-ROM, IBM Tivoli
Storage Manager, C l o u d , etc.)
Armazenamento Arquivo Cloud
Amazon S3, EMC Atmos, Nirvanix, Rackspace, Windows
Azure ou Cloud Privada de escolha
Acesso – Mac
MS Entourage 2004 / 2008, MS Outlook 2011
Acesso - Web
MS Outlook Web Access / Outlook Web App
Acesso – Offline
Acesso via Archive Manager Exchange Edition
Outlook Add-In 32- e 64 bit
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Cloud Hibrida
Baixe o TCO e tire partido da disponibilidade 99.99% com o fornecedor de
armazenamento cloud de sua escolha. Archive Manager grava directamente
em Amazon S3, Azure, EMC Atmos, Rackspace or Nirvanix. Aumente
performance e reduza custos para atingir o balanço perfeito. Minimize
preocupações de segurança com controlo local que permite aos
administradores aceder, configurar e manter armazenamento cloud em
paralelo com armazenamento local. Cloud Hibrida também pode ser instalada
em cloud privada ou pública para efectuar backup, recuperação, ou
eDiscovery.

Migração de Arquivos Legados
Aqueles que adquiriram soluções de arquivo legados podem ter dificuldade em
obter actualizações, manutenção ou suporte para produtos específicos. Os
custos de renovação podem ser proibitivos e o retorno do investimento mínimo
ou não existente. Metalogix fornece várias opções de migração para uma
solução mais efectiva em custo.

Migração Exchange
Migrações de Exchange podem consumir muito tempo e serem imprevisíveis.
Arquivar antes de migrar assegura que os dados estão seguros se algo
imprevisível acontecer. Metalogix Archive Manager descarrega emails do
Exchange 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016 para o armazenamento de
escolha (local ou na cloud). Os restantes apontadores são depois migrados
para o novo servidor Exchange e reconectado com os emails e anexos no
arquivo.

