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zgodność z Google Apps, Office 365, MS Exchange, Lotus 
Notes, Zimbra

środowisko dedykowane na platformę Linux UBUNTU LTS 
lub CentOS. 

deduplikacja wiadomości

zarządzanie zasadami retencji wiadomości 

eksport wiadomości z i do środowiska 

zgodność z serwerami poczty IMAP/POP3

zarządzanie: rola audytora oraz administratora

szybkie wdrożenie środowiska

Wartości techniczne

wyszukiwanie zaawansowane (temat, Tagi, notatki, od-do, 
załączniki)

oznaczenie wiadomości własnym Tagiem w celu szybkiej 
jej identyfikacji

dodanie do wiadomości notatki, w celu własnego 
komentarza do wiadomości

pobranie wiadomości w formacie eml

przywracanie wiadomości do skrzynki pocztowej przywracanie wiadomości do skrzynki pocztowej 
użytkownika

szybkie filtrowanie po dacie wiadomości, adresacie 
i odbiorcy

integracja z systemem Zimbra poprzez zimlet dla www

dedykowany interfejs www dla użytkownika

Wartości funkcjonalne

Archiwum to coś więcej niż kopia danych 
użytkowników

Zabezpieczenie przed utratą danych 
zlokalizowanych na desktopie i serwerze poczty

Zdefiniowane zasady zapisu poczty do archiwum 

Niskie koszty utrzymania – brak opłat rocznych, 
subskrypcji itp. 

Dlaczego warto stosować archiwum PilerDla wielu firm i organizacji kopia wiadomości poczty 
elektronicznej stanowi podstawowe zabezpieczenie 
danych. Niewiele z nich zdaje sobie sprawę, że taka 
opcja nie zabezpiecza przed utratą starszych 
wiadomości i załączników. Archiwum poczty Piler to 
odpowiedź na zagrożenia związane z utratą danych 
tzw. archiwalnych. Jest to system umożliwiający 
szybki dostęp poprzez interfejs www dla 
użytkowników, przegląd wiadomości i możliwość ich 
odzyskania do głównej skrzynki pocztowej.   

Zaoszczędzisz 
kosztowne miejsce 
na serwerze poczty 
przenosząc dane 
do archwium

Zabezpiecz swój 
biznes przed 
utratą cennych 
danych z poczty 
elektronicznej

Archiwum poczty elektronicznej
Skuteczny i wydajny sposób na gromadzenie danych archiwalnych poczty 

Pilerintalio
EMAIL ARCHIVE
powered by PILER
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Więcej informacji na:

oszacowanie niezbędnych zasobów dla archiwum

kompleksowe wdrożenie

migracja danych do archiwum

integracja z Zimbrą

wsparcie techniczne

Oferta INTALIO

Użytkownicy pracujący w systemie Zimbra za pomocą 
zimletu archiwum mogą samodzielnie decydować, kiedy 
chcą archiwizować jedną lub wiele wiadomości.
Mogą też zdecydować czy mają one być pozostawione 
lub usunięte z ich konta lub w jaki sposób ma działać 
automat przenoszący do archiwum poczty wiadomości. 

Czy mają one być pozostawione lub usunięte z ich konta Czy mają one być pozostawione lub usunięte z ich konta 
lub w jaki sposób ma działać automat przenoszący do 
archiwum poczty wiadomości starsze niż data 
określona w parametrach zimletu. 

Scenariusz B
dla użytkowników systemu Zimbra

Archiwum Piler gromadzi korespondencję 
przychodzącą i wychodzącą z serwera poczty 
elektronicznej dla wszystkich lub wybranych 
użytkowników poczty. Dzięki temu w archiwum 
będą przechowywane kompletne informacje 
związane z wiadomościami użytkowników. 

Daje to maksymalne zabezpieczenie firmy 
lub organizacji prze przed przypadkową utratą lub organizacji prze przed przypadkową utratą 
wiadomości użytkowników.

Scenariusz A
Niezależny od rodzaju systemu poczty 

Scenariusze zastosowania archiwum poczty Piler


