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Dodatkowe informacje: Krzysztof Konieczny, 

prezes zarządu sun Capital,

kkonieCzny@sunCapital.pl

Profesjonalna archiwizacja 
poczty elektronicznej

Wysyłane wiadomości e-mail zawierają wiele cennych informacji, które warto 
archiwizować, np. w celu przedstawienia dowodów w ewentualnej sprawie sądowej.

Producentem jednego z najbardziej 
zaawansowanych i wszechstron-
nych systemów do archiwizacji 

poczty elektronicznej jest niemiecka fir-
ma MailStore Software. Jej rozwiązanie 
MailStore Server wykonuje kopię wszyst-
kich wiadomości e-mail z serwera poczty 
elektronicznej i oprogramowania klienc-
kiego na komputerach użytkowników. Do 
stworzonego w ten sposób archiwum mają 
dostęp uprawnieni pracownicy – za pomo-
cą oprogramowania Microsoft Outlook, 
przeglądarki internetowej (MailStore 
Web Access) oraz z urządzeń mobilnych 
(tabletów lub smartfonów z systemami 
iOS, BlackBerry OS, Android oraz Win-
dows Mobile). Dzięki temu w proces od-
zyskiwania wiadomości nie muszą już być 
angażowani administratorzy.

Archiwizacja za pomocą oprogramo-
wania MailStore ułatwi wyeliminowanie 
takich zagrożeń jak utrata wiadomości 
e-mail z powodu błędów technicznych 
(uszkodzenia plików PST lub celowe usu-
nięcie przez pracowników, np. zwolnio-

nych z pracy). Serwer MailStore pomaga 
firmom sprostać rosnącej liczbie przepi-
sów dotyczących przechowywania poczty 
elektronicznej (eDiscovery) i innych ak-
tów prawnych.

Podczas archiwizowania wiadomości 
pocztowe poddaje się procesowi dedupli-
kacji, dzięki czemu eliminowane są pow- 
tarzające się w nich załączniki. W efekcie 
zdecydowanie zmniejsza się baza danych 
zawierająca e-maile i znacznie przyspiesza 
proces przeszukiwania. MailStore Server 
zapewnia także zmniejszenie kosztów 
przechowywania wiadomości i tworzenia 
ich kopii zapasowych (oraz ewentualnego 
przywracania po wystąpieniu awarii), gdyż 
jego wdrożenie pozwala uniknąć rozbudo-
wy serwerów e-mail, gdy ich moc oblicze-
niowa przestaje wystarczać.

Bezpieczeństwo i elastyczna 
oBsługa
Oprogramowanie MailStore Server współ-
pracuje z  większością standardowych 
serwerów pocztowych, klientów poczty 
elektronicznej i  chmurowych skrzynek 
pocztowych. Strategia tego procesu może 
być dostosowywana do konkretnych po-
trzeb firmy. Archiwizacji mogą podlegać 
wszystkie wiadomości – zarówno odbie-
rane, jak i wysyłane. Po skopiowaniu mo-
gą być usunięte ze skrzynek pocztowych, 
zgodnie z przyjętymi ustawieniami. Jed-
na instancja MailStore Servera zapewnia 
ochronę danych z ponad tysiąca skrzynek 
pocztowych. Wszystkie wiadomości są 
przechowywane w zaszyfrowanej posta-
ci, co chroni je przez ewentualnym zafał-
szowaniem i zmianą treści.

Użytkownik uzyskujący dostęp do ar-
chiwum może przeszukiwać zarówno 
pliki, jak i załączniki lub korzystać z ory-
ginalnej struktury folderów. Wiadomości 
mogą być przywrócone do podstawowego 

środowiska jednym kliknięciem bądź po 
prostu otworzone w celu udzielenia odpo-
wiedzi lub przekazania innemu odbiorcy.

licencje ze wsparciem
Licencje MailStore Server sprzedawane 
są per użytkownik – pracownik, które-
go poczta ma być archiwizowana. Jedna 
paczka zawiera pięć licencji wraz z pa-
kietem rocznego wsparcia technicznego. 
Możliwe jest przypisanie kilku skrzynek 
do jednego użytkownika, ale w większo-
ści przypadków liczba licencji jest rów-
na liczbie pracowników wysyłających 
i otrzymujących wiadomości.

W przedsiębiorstwach, w których jest 
duża fluktuacja kadr, istnieje możliwość 
przenoszenia licencji z byłych pracowni-
ków na ich następców. Nie powoduje to 
jednak usunięcia już stworzonego archi-
wum, po prostu nie będzie ono już uzupeł-
niane, a dla nowego pracownika zostanie 
stworzone nowe.

Oprogramowanie MailStore Server ofe-
rowane jest w dwóch wersjach – Standard 
oraz Premium, które różnią się wyłącznie 
rodzajem wsparcia technicznego. W wersji 
Premium zapytania użytkowników trakto-
wane są priorytetowo, można również ko-
rzystać z pomocy technicznej przez telefon 
(w wersji Standard wsparcie techniczne 
udzielane jest tylko drogą e-mailową).

Więcej informacji na stronie producen-
ta (www.mailstore.com) oraz dystrybuto-
ra (mailstore.suncapital.pl).

Firmy zainteresowa-
ne wdrażaniem opro-
gramowania MailStore zapraszamy do 
współpracy. Jako wyłączny dystrybutor 
gwarantujemy pomoc w obsłudze zapytań 
klientów i pierwszych wdrożeniach. Resel-
lerzy zainteresowani tym rozwiązaniem 
mogą pobrać ze strony producenta wersję 
testową serwera MailStore lub bezpłat-
ną wersję do archiwizacji jednej skrzynki 
pocztowej – do prywatnego użytku.
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