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MAİLSTORE Mail Arşivleme Sistemi

MailStore, tüm şirket e-postalarınızı uzun 
yıllar güvenle saklayabileceğiniz merkezi bir

mail arşivleme programıdır.

Yöneticiler çalışanlarının tüm gelen ve 
giden maillerini web arayüzü üzerinden 
anlık olarak takip edebilirler.

Herhangi bir personelin bilgisayarında 
sorun olduğu zaman direk MailStore 
Sunucudan mailleri geri getirebirsiniz.

Kötü niyetli kişiler ya da yanlışlıkla 
yapılacak kullanıcı hatalarına karşı 
anında yedekleme sistemiyle gelen ya 
da gönderilen e-postalarınız
kullanıcıya ulaşmadan yedeklenecek 
ve e-postalarınız bu yöntemle en 
üst düzey GÜVENLİK standardına 
ulaşabilecek.

MailStore türkçe ve basit arayüzü ile kullanım kolaylığı sunar
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Kullanıcılar arşivlenen e-postalara Outlook, Web Arayüzü, MailStore Client ya da 
IPhone Client ile kolayca erişebilirler.

E-postalarımızı neden arşivlemeliyiz?

• Outlook yavaş açılıyor veya yavaş 
çalışıyor ise

• Exchange sunucunun performansı 
düşüyor ise

• Personeliniz ile birlikte e-postaları da 
işten ayrılıyor ise

• E-posta kayıplarının önüne 
geçemiyorsanız

• PST veya OST’leri geri yüklemekte 
sorun yaşıyorsanız

• E-mail dosya boyutunuzu %60 
oranında küçültmek istiyorsanız;

• Tüm e-postalarınızı tek bir noktadan 
yönetmek istiyorsanız

• Tüm personel e-postalarınıza her 
yerden erişmek istiyorsanız

Tüm e-posta sunucu, istemci ve dosya sistemlerini arşivler.

Dahili Proxy ile anlık arşivleme yapabilir.

Kullanıcıdan bağımsız otomatik arşiv alabilir.

Kullanıcıdan bağımsız veri tabanı yedeği alabilir.

Otomatik sil ilkesiyle sunucu ve istemcileri hızlandırır.

Kullanıcılara diğer arşivlere erişim yetkisi verilebilir.

Alınan arşivi istenilen platforma hızlı geri gönderebilir.

Çok büyük veri tabanlarında detaylı ve hızlı arama yapabilir.

Belirlenen boyuta ulaştıktan sonra otomatik yeni veri tabanı oluşturabilir.

Web arayüzü ile arşive heryerden erişebilir.

Outlook Add-on ile hızlı erişim sağlayabilir.

E-postalarınızın sağlık kontrolünü yapabilir.

Active Directory entegrasyonu.

Outlook Üzerinden 
erişim

Kullanıcılar arşivlenen 
maillerine outlook arayüzü 
üzerinden kolayca 
erişebilirler.

Web Erişimi

E-posta arşivlerinize 
web browser yardımı 
ile kendi kullanıcı adı ve 
parolanızı girerek rahatlıkla 
erişebilirsiniz.

Güvenli depolama

Mailstore server dahili 
bir veri tabanı kullanır. Bu 
sayede arşiviniz oldukça 
güvenli ve yönetilebilir 
şekilde depolanır.

Detaylı mail arama

Yetkiniz doğrultusunda 
arşivlenen e-postalarınızın 
başlıklarında, içeriklerinde 
ve eklerinde çok hızlı 
aramalar yapabilirsiniz.


