Barracuda Cloud Archiving Service
Chmurowa usługa archiwizacji umożliwiająca zapewnienie zgodności
z przepisami i zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych
Security
Storage
Application Delivery
Productivity

Barracuda Cloud Archiving Service to usługa archiwizacji, działająca w oparciu
o chmurę i umożliwiająca przedsiębiorstwom spełnianie surowych wymogów
prawnych oraz szybkie i sprawne zbieranie elektronicznych materiałów
dowodowych. Rozwiązanie to — idealne dla klientów korzystających z
usług pocztowych opartych na chmurze, takich jak Office 365 — pozwala
bezpiecznie przechowywać pocztę elektroniczną w wydzielonym
repozytorium przez dowolny, wymagany czas bez ryzyka usunięcia.

Zalety rozwiązań Barracuda

Najważniejsze informacje o produkcie

• Użytkowanie bez konieczności zakupu
sprzętu i oprogramowania
• Prosty model rozliczania na podstawie liczby użytkowników
• Aplikacje mobilne umożliwiające dostęp w
dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
• Dodatek programu Outlook do przeszukiwania
skrzynek pocztowych i archiwów
• Automatyczne wykrywanie i importowanie plików PST
• Jedno rozwiązanie do archiwizacji wiadomości
e-mail i wiadomości błyskawicznych

• Kompleksowa usługa archiwizacji oparta na chmurze
• Dostęp (także w trybie offline) za pomocą aplikacji mobilnej
• Precyzyjnie konfigurowalne funkcje przechowywania i wyszukiwania
danych oraz zabezpieczania ich do celów procesowych
• Przechowywanie poczty elektronicznej w bezpiecznej pamięci
masowej, uniemożliwiającej modyfikowanie danych
• Wyszukiwanie z uwzględnieniem ról upraszczające proces
zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Archiwizacja oparta na chmurze

Wykazywanie zgodności

Barracuda Cloud Archiving Service można
zintegrować z usługą Office 365 lub Exchange bądź
inną usługą poczty elektronicznej, aby stworzyć
indeksowane archiwum oparte na chmurze.
Korzystanie z niej nie wymaga przy tym zakupu
dodatkowego sprzętu ani oprogramowania.
Proponowane rozwiązanie oferuje precyzyjnie
konfigurowalne zasady przechowywania danych,
rozbudowane mechanizmy wyszukiwania oraz
funkcje audytu i zarządzania uprawnieniami,
zabezpieczania danych do celów procesowych
i eksportu, które ułatwiają przechowywanie
dokumentacji zgodnie z wymogami prawa
i zbieranie elektronicznych materiałów
dowodowych. Poczta elektroniczna zabezpieczona
do celów procesowych jest chroniona przed
manipulacją do momentu zdjęcia blokady.
Aplikacje rodzime i mobilne oferują intuicyjne
interfejsy ułatwiające wyszukiwanie wiadomości.

Usługa Barracuda Cloud Archiving Service
pozwala ograniczyć do minimum ryzyko
usunięcia wiadomości, ponieważ poczta jest
przechowywana poza środowiskiem produkcyjnym
w wydzielonym i zabezpieczonym archiwum.
Oryginały wiadomości e-mail są przechowywane
tak długo, jak jest to konieczne. Dzięki temu
można łatwo wykazać zgodność z przepisami, a
użytkownicy mogą w każdej chwili samodzielnie
wyszukiwać i pobierać wiadomości w trybie „tylko
do odczytu” przy użyciu dowolnego urządzenia.
Dostęp z uwzględnieniem ról i zapisy kontrolne
pozwalają również dopilnować, aby z archiwum
korzystały wyłącznie upoważnione osoby.

Użytkownicy mogą wyszukiwać i
pobierać zarchiwizowane wiadomości w
dowolnym czasie i z dowolnego miejsca

Dodatek programu
Microsoft Outlook

Zbieranie elektronicznych
materiałów dowodowych
i zabezpieczanie danych
do celów procesowych
Indeksowane archiwum oferowane w ramach
usługi Barracuda Cloud Archiving Service oferuje
rozbudowane mechanizmy wyszukiwania oraz
funkcje audytu i zarządzania uprawnieniami oraz
zabezpieczania danych do celów procesowych i
eksportu, które ułatwiają zbieranie elektronicznych
materiałów dowodowych i przechowywanie
dokumentów. Intuicyjny interfejs i rozbudowany
zestaw funkcji pozwalają szybko i łatwo
wyszukiwać wiadomości, gdy zajdzie taka potrzeba.
Dzięki temu przechowywanie dokumentacji
w celu zapewnienia zgodności z przepisami
dotyczącymi działalności operacyjnej nie koliduje
z zabezpieczaniem danych do celów procesowych
w ramach operacji wyszukiwania i wykrywania.

Internet i aplikacje mobilne
Usługa
Barracuda Cloud Archiving Service

Office 365

Poczta w chmurze Serwer poczty
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Charakterystyka produktu
Archiwizacja

Integracja

• Archiwizacja bezpośrednio z
usługi Office 365 i innych usług
poczty elektronicznej do archiwum
opartego na chmurze
• Obsługa wiadomości e-mail,
kalendarzy, zadań, kontaktów,
notatek i folderów publicznych
• Obsługa konwersacji w programie
Skype dla Firm (Lync)
• Integracja z oprogramowaniem
Exchange i wszystkimi planami
usługi Office 365

• Zapisywanie w dzienniku SMTP
• Import z usług Exchange/
Exchange Online
• Import z programu Skype dla Firm (Lync)
• Eksport przy użyciu plików PST lub EML

Dostęp użytkowników
• W pełni funkcjonalne i niezawodne
aplikacje mobilne (iOS, Android)
• W pełni funkcjonalny dodatek
programu Outlook
• Interfejs WWW
• Szybkie przywracanie wiadomości z
funkcją ponownego wysyłania do siebie
• Dostęp offline

Wydajność
• Rozwiązanie niewymagające sprzętu
• Rozwiązanie niewymagające
oprogramowania
• Brak kosztów związanych z
importem i eksportem danych
• Nieograniczona pojemność
pamięci masowej archiwum

Zarządzanie
• Wstępnie zdefiniowane role
• Precyzyjna kontrola dostępu
i przestrzegania zasad
• Funkcja audytu na poziomie domeny
• Zasady przechowywania
• Zabezpieczanie danych do
celów procesowych

Wyszukiwanie wiadomości
• Wyszukiwanie pełnotekstowe z
wykorzystaniem wielu operatorów
• Obsługa metadanych,
treści i załączników
• Zapisywanie parametrów wyszukiwania
do ponownego użycia
• Znacznikowanie
• Odpowiadanie na wiadomości oraz
przesyłanie ich dalej i eksportowanie

Bezpieczne centra przetwarzania
danych w chmurze
• 256-bitowe szyfrowanie AES podczas
przechowywania i przesyłania danych
• Kryptografia klucza publicznego (RSA
1024)
• Odizolowana baza metadanych klienta
• Pamięć masowa w konfiguracji
nadmiarowej
• Rozproszone geograficznie centra
przetwarzania danych
• Centra przetwarzania danych poziomu
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Zarządzanie przez Internet
• Zarządzanie przy użyciu usługi Barracuda
Cloud Control
• Wygodne konfigurowanie i zarządzanie
• LDAP i uwierzytelnianie
wieloskładnikowe
• Tryb mieszany do zarządzania
dotychczasowymi produktami Barracuda
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