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Metalogix Archive Manager –
Exchange Edition
Optimize armazenamento para acesso contínuo e conformidade

Um utilizador típico de email na empresa, envia e recebe 600 emails por semana – um volume que
rapidamente enche o Servidor Microsoft Exchange. O servidor perde performance obrigando utilizadores a
eliminarem emails, criar PSTs ou imprimir emails.
Estudos indicam que os administradores de Exchange têm três principais desafios:




Contínuo e rápido acesso a dados críticos do Exchange
Optimização das Infraestruturas para maximizar o ROI e integrar aplicações empresariais
enquanto ao mesmo tempo minimizar os requisitos de armazenamento
Reter dados para pedidos internos ou investigações – legislação eDiscovery

BENEFÍCIOS
BENEFITS
• Continuo Acesso a Dados
O Exchange tornou-se uma aplicação “mission-critical” e os
utilizadores finais impõem mais pressão no servidor e nos
administradores de TI para assegurarem que podem
sempre aceder aos seus emails. Usando o Archive Manager –
Exchange Edition aumenta a performance e é transparente para
os utilizadores.

• Optimização de Infraestruturas

Pode endereçar os três desafios simplesmente com uma única solução de arquivo de email:
Archive Manager - Exchange Edition. Archive Manager – Exchange Edition é um produto
premiado que arquiva emails e os seus anexos em armazenamento externo ao sobrecarregado
Servidor MS Exchange. Os emails arquivados podem ser acedidos de modo transparente e
simples para o utilizador.

CARACTERISTICAS CHAVE


Transparência e Produtividade para o utilizador

Archive Manager – Exchange Edition arquivou biliões de emails com sucesso e aumentou a produtividade em mais de
3.000 clientes. Utilizadores finais vêm muito pouca diferença entre um email arquivado e outro não arquivado.



Arquivo de Emails

Archive Manager – Exchange Edition arquiva todos os emails enviados e recebidos (ou emails ordenado por utilizador,
caixa de correio, etc.) os seus anexos e opcionalmente – conteúdos de PSTs. Utilizadores e investigadores podem aceder
a tudo num instante.



• Esteja Preparado para Investigações ou Legislação
Sem arquivo, emails tipicamente existem em tapes de backup e
estações de trabalho. Encontrar um email específico pode
demorar semanas de procura pelo pessoal de TI retirando-os
das outras prioridades. Archive Manager – Exchange Edition
permite qualquer investigador com permissões de acesso a
encontrar emails arquivados facilmente e rápido. “Legal hold”
pode ser aplicado a mensagens para não permitir modificações.
Auditores podem pesquisar e classificar para exportar
resultados de pesquisa.
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Gestão de Disaster Recovery

Proteger a integridade e consistência de um email requer um método sem falhas para automaticamente aceder a emails
e os seus anexos se um servidor parar. Archive Manager – Exchange Edition replica continuamente os dados para offsite e permite acesso aos emails arquivados e os seus anexos em segundos, via uma escrita paralela de conteúdos
arquivados.



Archive Manager – Exchange Edition permite consolidar Infraestruturas e operações separadas para plataformas diferentes
de dados dos utilizadores, eliminando processos de backup e
recovery redundantes e assegurando segurança e controle de
dados do utilizador.

Importador de PST

Ficheiros de PST espalhados são difíceis de localizar e eliminar. Archive Manager – Exchange Edition colecciona e arquiva
todos os ficheiros PST, estejam aonde estiverem.

• Suporte total ao Exchange 2010/2013 – Integração OWA
e gestão de permissões
• Plugin arquivo OWA 2010/2013 (pesquisa, arquivo, e reposição)
• Novo suporte do Add-in para o Outlook 2010 e 2013,
versões 32- e 64-bit
• Archive Web 4.0 – Acesso web ao arquivo redesenhado

• Procure ficheiros PST em toda a rede da empresa
• Importe os ficheiros PST sem esforço

• Suporte de “tagging” – classifique documentos
arquivados com tagging

• Permite escolha automatizada ou manual de arquivo dos emails
• Integra os ficheiros PST dentro do sistema de arquivo Archive Manager – Exchange Edition

• eDiscovery melhorado, Pesquisa e “Litigation hold”
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• Tecnologia de pesquisa – Motores múltiplos de
pesquisa suportam opções incluindo MS Search Server,
SharePoint Search, Intrafind, e outros
• Pacote de instalação – automaticamente verifica e
configura o seu ambiente
• Wizard Job de arquivo – Este wizard prepara a
configuração inicial do Archive Manager – Exchange
Edition, para que o utilizador possa arquivar
• Segmentação de PST (para exportação) – defina o
tamanho máximo do ficheiro PST e a exportação
automaticamente cria PSTs múltiplos
• Estatísticas – tamanho de mailbox e número de
mensagens arquivadas, por data, utilizador, etc.
• Suporta “Multithreading” para Pós-processamento
• Wizard de arquivo e recuperação – Ajuste a selecção de
itens para arquivar ou recuperar com um “wizard”

 Gestão do Ciclo de Vida do email
Minimize problemas de gestão da informação causada por regras impostas, optimização de armazenamento, e disaster
recovery. O Gestor de Armazenamento Hierárquico (HSM) controla a politica de retenção para cada email arquivado, e por
quanto tempo permanece em armazenamento de curto- ou longo-prazo. Defina categorias de retenção para mensagens
únicas, caixas de correio, ou grupos de distribuição. O Archive Manager – Exchange Edition move emails para
armazenamento longo-prazo no prazo definido e elimina-os conforme programado.
 Gestão Global de Email
Organizações geograficamente dispersas precisam de solução escalável que se adapta aos requisites das diferentes
localizações. Archive Manager – Exchange Edition lida com múltiplos domínios de ambientes MS Exchange em qualquer parte
do mundo que tenhas ID’s específicos. Pode ser ajustado para operações durante o dia ou noite, durante Jobs de arquivo de
PSTs, para arquivo paralelo, ou acesso balançado através de diferentes localizações. Isto melhora operações entre sites,
melhora “business continuity” e gere disaster recovery com localizações espelhadas.
 Redução de Custos
Armazenamento Instância Única (SIS) arquiva uma cópia de um email enviado para múltiplos endereços e comprime-o
antes de arquivar. O email original mantêm-se no servidor de mail até ser substituído por um apontador para o
email arquivado. A quota inclui só o tamanho do apontador, que reduz o tamanho das caixas de correio dramaticamente e
permite aos utilizadores quase uma CAIXA DE CORREIO ILIMITADA. Clientes Metalogix tipicamente vêm reduções dramáticas
em armazenamento e tempo necessário para o backup do Exchange.

• Integração de “federated search” melhorada – indexa
múltiplos servidores Archive Manager, incluindo utilizar o
File Share Edition, SharePoint Edition e Exchange Edition
• Pesquisa “full text” em itens eliminados através de
todas as plataformas – Exchange, SharePoint, e File
Servers

SISTEMAS SUPORTADOS
• Suporta Servidores: Exchange 2003/2007/2010/2013
• Suporta Cluster: MS Exchange 2003/2007/2010/2013
• Administração: Utilizador/Grupo
• Base de Dados de arquivo: S Q L 2005, 2008 e 2012, MSSQL Express, Oracle 8.x e acima
• Midia de Arquivo: Todos os tipos actuais (HDD, Jukebox,
Tape, EMC Centera, DVD, CD-ROM, SAN, NetApp, Tivoli
Storage Manager, etc.)
• Acesso - Interno: MS Outlook
2003/2007/2010/2013
• Acesso - Externo: OWA, Outlook Anywhere, PDA, Smartphone
• Acesso - Offline: Acesso via Archive Manager Outlook
Add-In
• Suporta servidores 32 - e 64-bit

For additional information, please contact us directly at sales@metalogix.com or call 877-450-8667.
Sign up at www.metalogix.com to receive an evaluation copy.
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