GRANULAR RECOVERY FOR EXCHANGE

NIEZAWODNE PRZYWRACANIE POJEDYNCZYCH ELEMENTÓW
Z BACKUPU SERWERA EXCHANGE

Łatwe odtwarzanie skrzynek pocztowych
Możliwość szybkiego przywrócenia
pojedynczych wiadomości oraz załączników
Łatwe przeszukiwanie bazy danych serwera
Exchange po słowach kluczowych

Oprogramowanie StorageCraft ShadowProtect
Granular Recovery for Exchange zapewnia możliwość szybkiego i niezawodnego odzyskiwania
danych z backupu serwera Exchange takich jak:
skrzynki pocztowe, wiadomości e-mail, załączniki,
kontakty, wpisy w kalendarzu lub zadania.
Dzięki intuicyjnej obsłudze oprogramowanie pozwala
administratorom serwerów Exchange na szybkie
przywrócenie utraconych lub usuniętych danych
bezpośrednio z pliku EDB do działającego serwera
Exchange lub pliku PST.
Korzystając z pliku backupu zawierającego bazę
danych Exchange, utworzonego przy użyciu
ShadowProtect SPX Server, Virtual ShadowProtect SPX
Server lub innego oprogramowania do backupu
możliwe jest uzyskanie dostępu do skrzynek
pocztowych wszystkich użytkowników.
Zaawansowane opcje nawigacji i wyszukiwania
pozwalają szybko odnaleźć konkretną skrzynkę
pocztową, a dzięki opcji przeciągnij i upuść, łatwo
przywrócić całą jej zawartość lub wybrane
wiadomości czy załączniki. Jeśli korzystasz z innego
rozwiązania do backupu, plik EDB i logi transakcji
muszą zostać odzyskane w pliku backupu
i umieszczone w folderze na dysku.

Współpraca z rozwiązaniami do backupu
ShadowProtect SPX Server oraz
ShadowProtect SPX Virtual Server
Możliwość przywracania zawartości serwera
również z backupu wykonanego innymi
rozwiązaniami

StorageCraft ShadowProtect Granular Recovery for
Exchange jest również zaawansowanym narzędziem
do wyszukiwania, które pozwala w łatwy i szybki
sposób przeszukać wszystkie skrzynki pocztowe czy
wiadomości według sprecyzowanych kryteriów –
bezpośrednio w pliku EDB. Bazę można przeszukiwać
po charakterystycznych słowach kluczowych lub
skorzystać z opcji zaawansowanego wyszukiwania,
która umożliwia odnalezienie wiadomości po dacie,
nadawcy, odbiorcy czy jej temacie.

OSZCZĘDZAJ CZAS I ŚRODKI
Nie musisz już przywracać całej bazy danych serwera
Exchange, by odzyskać skrzynki pocztowe,
wiadomości czy załączniki, co mogłoby być
czasochłonnym i kosztownym procesem. Każdy z tych
elementów możesz łatwo przywrócić dzięki
ShadowProtect Granular Recovery for Exchange
bezpośrednio z pliku EDB do działającego serwera
Exchange lub pliku PST, a co za tym idzie, oszczędzić
czas i pieniądze.

Wspierane systemy pocztowe:
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2010
Microsoft Exchange Server 2007
Microsoft Exchange Server 2003
Pełna lista wspieranych środowisk
dostępna jest w dokumentacji
technicznej.
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