Mail archivering en backup
Ontwikkelingen
Het zal u niet ontgaan zijn dat de rol
van email de afgelopen jaren in snel
tempo groter is geworden. Waar nog
niet zo lang geleden brieven en
faxen als leidend werden beschouwd
vindt tegenwoordig de schriftelijke
communicatie vrijwel volledig via
email plaats, al dan niet met formele
en conventionele documenten als
bijlagen.
Door deze ontwikkelingen wordt het
voor organisaties steeds lastiger
deze informatie- en documentstromen te controleren en te beheersen.
En dat terwijl de noodzaak hiertoe
almaar toeneemt. Zowel vanuit juridisch aspect als vanuit verantwoord
ondernemerschap wordt het voor u
steeds lastiger om bijvoorbeeld aan
de algemene administratie- en bewaarplicht te voldoen. Hoe garandeert u dat uw administratie juist en
compleet is, terwijl iedereen met
een mailbox informatie kan versturen en verwijderen?

Archivering
In deze toenemende informatiemaatschappij biedt NSNL u een archiverings- en backup oplossing voor
uw email.
Dankzij deze oplossing kan de belasting op uw mailomgeving worden
teruggebracht, terwijl u tegelijkertijd
grote hoeveelheden informatie veilig
stelt voor naslag. U heeft hiermee de
zekerheid dat u altijd alle informatie
die via uw mailsysteem werd uitgewisseld kunt herleiden en reconstrueren. Dit wordt steeds belangrijker
vanuit regelgeving, maar ook vanuit
uw eigen verantwoordelijkheid voor
uw bedrijfsinformatie zorg te dragen.

En verder biedt deze archiveringsoplossing ook ondersteuning voor Microsoft Lync en archiveert het de
communicatie (tekst berichten) via
deze zakelijke toepassing.

De oplossing
Met de door NSNL geboden mail
archiveringsoplossing is het mogelijk
om volautomatisch te archiveren.
Zodanig dat zelfs het verwijderen
van informatie kan worden voorkomen, door bijvoorbeeld verwijderen
alleen toe te staan voor items die
reeds in het archief aanwezig zijn.
Deze archiveringsoplossing biedt de
keuze uit verschillende databases,
zodat er altijd één is die aan uw eigen standaard voldoet en in uw databasebeheer past. De database met
archieven kan op iedere willekeurige
opslag worden geplaatst en de oplossing functioneert op zowel Win-
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dows als Linux platforms. Gebruikers, maar ook externe auditors
kunnen beschikken over de gearchiveerde informatie die u kunt overhandigen in diverse formaten of
online kunt laten doorzoeken.
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Backup
De voorgestelde oplossing stelt u
niet alleen in staat om een betrouwbaar archief aan te leggen, maar ook
afzonderlijke berichten of mailboxen
te herstellen.
Wilt u nog meer continuïteit, dan
kan, afhankelijk van uw mailomgeving, een op zich staande backup
oplossing worden toegepast die in
geval van calamiteiten handmatig als
actieve omgeving kan worden aangewezen, waardoor uw “groupware”
beschikbaar blijft voor uw organisatie.
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