Ontrack® PowerControls™

Odtwarzaj i przywracaj informacje szybciej
i prościej w środowisku Exchange
Ontrack
PowerControls
pozwala w łatwy
sposób kopiować,
przeszukiwać,
analizować
i odtwarzać
wiadomości
elektroniczne lub
inne elementy
bezpośrednio
z serwerów
Exchange, serwerów
backupowych,
niezamontowanych
plików .edb i plików
Information Store.
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Pomyśl o wszystkich wiadomościach e-mail oraz skrzynkach pocztowych,
przechowywanych w Twojej organizacji, na kopiach zapasowych serwera
Exchange. Gdybyś musiał znaleźć jedną wiadomość mailową, ile czasu
by to zajęło? Jeśli sama myśl o tym przyprawia Cię o ból głowy, Ontrack®
PowerControls™ jest doskonałym rozwiązaniem dla Ciebie.
Ontrack PowerControls jest narzędziem do zarządzania pocztą
elektroniczną. Pomaga działom IT skutecznie wyszukiwać, odzyskiwać
i przywracać skrzynki pocztowe, wiadomości, załączniki i inne elementy
znajdujące się na pełnej kopii zapasowej. Oprogramowanie całkowicie
eliminuje potrzebę tworzenia kopii zapasowej na poziomie pojedynczej
skrzynki (metodą brick-level) oraz stosowanie serwerów zapasowych.
Ontrack PowerControls upraszcza i skraca czas przywracania danych.

Zwiększ wydajność i efektywność IT
Odczytuj dane ze wszystkich rodzajów backupu (offline, online, snapshot,
przyrostowy, różnicowy), bez pośrednictwa Exchange i oprogramowania
backupowego. Przeszukuj, odzyskuj i przywracaj zarchiwizowane
informacje ze środowiska Exchange, z taką samą łatwością, jak z aktywnej
poczty mailowej.
Przywrócone dane zapisuj na aktywnym serwerze Exchange, jako plik .txt
lub .msg, bezpośrednio do istniejącej lub nowej skrzynki .pst.
Przenosząc dane między serwerami możesz ułatwić migrację środowiska.
Oprogramowanie pozawala na dostęp do starych kopii zapasowych bez
potrzeby ich konwersji lub uruchamiania starego serwera.
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Skróć czas wyszukiwania
Ontrack PowerControls jest nie tylko doskonałym narzędziem służącym
do przywracania informacji, ale także do ich wyszukiwania.
Program oferuje zaawansowany i wydajny system wyszukiwania danych
za pomocą słów kluczowych bądź zdefiniowanych kryteriów,
odnoszących się do tytułu, treści wiadomości i załączników. Dzięki
niemu możliwe jest przeszukanie wybranej skrzynki, grupy skrzynek
lub całej bazy. Dodatkowo możliwe jest przejrzenie historii wszystkich
odpowiedzi na daną wiadomość oraz analiza historii przesyłania dalej
informacji pocztowej. Dzięki swoim szerokim możliwościom Ontrack
PowerControls ułatwia:
»»

wyszukiwanie i kopiowanie informacji dla celów prawnych,

»»

wsparcie dochodzeń wewnętrznych i zewnętrznych,

»»

analizę danych w wybranym okresie czasu.

Prosty w obsłudze z potężnymi możliwościami
Ontrack PowerControls posiada przystępny i intuicyjny interfejs
pozwalający w prosty sposób kopiować i przenosić pojedyncze informacje
oraz skrzynki pocztowe. W przypadku przywracania większej liczby
elementów, Ontrack PowerControls wykrywa dublujące się pliki.

Ontrack
PowerControls
to redukcja kosztów
związanych
z przywracaniem
danych
ze środowiska
Exchange.
Zapoznaj się
z wymaganiami
systemowymi
na naszej stronie
internetowej
www.powercontrols.pl

Ontrack PowerControls obsługuje różne typy plików (.edb, .pst, .cas).
Może być zainstalowany na dowolnych stacjach roboczych Windows
i nie wymaga zmian w istniejącej konfiguracji systemu backupowego,
współpracuje z:
»»

Windows NT Backup

»»

Symantec Backup Exec

»»

EMC NetWorker

»»

CA ARCserve Backup

»»

NetBackup

»»

IBM Tivoli Storage Manager

»»

HP OpenView Storage Data Protector

»»

CommVault Galaxy & Simpana

»»

UltraBac
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