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Soubory a emailové zprávy vaší společnosti představují zásadní zdroj 
informací, komunikační nástroj, prostředí pro transakce a podnikové 
znalosti. Pokud bude kterýkoli z nich vymazán nebo ztracen, může to 
vést ke ztrátě obchodu nebo důvěryhodnosti, a navíc to vaši společnost 
vystavuje riziku nedodržení zákonů.

Výhody v kostce

Pomáhá maximalizovat compliance 
a minimalizuje riziko nesplnění zákonů 
díky úplnému archivu všech emailů 
a souborů společnosti odolnému vůči 
nepovolaným manipulacím. 

Zvyšuje produktivitu a snižuje náklady 
na ukládání dat tím, že eliminuje potřebu 
PST souborů a udržuje pouze jedinou 
centralizovanou kopii emailu a jeho 
příloh. 

Zvýší výkon poštovního serveru a vy 
budete těžit z neomezené velikosti 
poštovní schránky tím, že se historie 
vašich emailů uchovává v samostatné 
databázi.

Předchází narušení bezpečnosti 
a umožňuje sledovat produktivitu 
zaměstnanců pomocí reportů 
MailInsights. 

Okamžitý přístup k emailům kritickým 
pro podnikání a jejich přílohám kdykoli 
a odkudkoli prostřednictvím Outlooku, 
notebooku, smartphonu nebo tabletu. 

Úplný seznam výhod naleznete na: 

www.gfi-software.cz. 

www.gfi-software.cz

Systémové požadavky
Podporuje běžné emailové servery jako 
Microsoft Exchange a Windows Server® 
včetně platforem Hyper-V® a VMWare®. 

Administrátorské jazyky: 
angličtina, němčina, italština, španělština.

Jazyky uživatelské části: 
angličtina, němčina, italština, španělština, 
francouzština, ruština, čeština, holandština, 
zjednodušená čínština, tradiční čínština, 
japonština, korejština, arabština, 
hebrejština.

Začněte s bezplatnou zkušební verzí na gfi-software.cz.

Když používáte GFI ArchiverTM, jsou všechny emaily a soubory společnosti automaticky ukládány do 
centrálního bezpečného prostředí, do kterého lze rychle přistupovat a v němž lze snadno vyhledávat. 
Podnik tak získá jistotu díky tomu, že ví, že jeho životně důležité informace jsou uloženy na bezpečném 
a spravovatelném místě. Dále můžete pomocí zpráv MailInsights® identifikovat a řešit potenciální pod-
nikové problémy, jako např. narušení bezpečnosti, rizika nedodržení zákonů či problémy v produktivitě, 
prostě tím, že extrahujete ze svého archivu klíčová data.

GFI Archiver funguje hladce s vaším emailovým systémem 
GFI Archiver dovede pracovat spolu s Microsoft® Exchange, Office 365TM, Google AppsTM a s jinými emai-
lovými servery při kopírování všech emailů, které jsou odesílány a přijímány na samostatný server. To 
vám umožňuje uvolnit místo na vašem poštovním serveru, a tak zvýšit jeho výkon, přičemž to pro vaše 
archivní úložiště zajišťuje vynikající škálovatelnost a spolehlivost. Náklady na uložení jsou významně 
snižovány díky technologii ukládání jediné instance (single-instance storage - SIS), která ukládá pouze 
jednu kopii emailu zaslaného více příjemcům a komprimuje přílohy. 

Archivace nejen pro emaily 
Asistent archivace souborů (FAA) umožňuje uživatelům bez přerušení jejich pracovní činnosti 
následující: sdílet soubory a složky; automaticky synchronizovat soubory mezi počítači; automaticky 
ukládat soubory do centrálního archivu; uchovávat úplnou historii souborů. GFI Archiver také dovede 
archivovat položky kalendáře z vašeho poštovního serveru. FAA umožňuje, aby vaše společnost měla 
vlastní sdílený úložný prostor, aniž by přitom musela spoléhat na online úložné služby třetích stran. Díky 
tomu vaše soubory nikdy neopustí vaši společnost. Další podrobnosti o fungování FAA naleznete na 
adrese www.gfi-software.cz.

Dodržování právních norem a snadný přístup k emailům pro e-discovery  
Když v GFI Archiveru nastavíte časové rámce pro ukládání, budete moci pro všechny emaily a soubo-
ry ve společnosti zajistit funkčnost auditních záznamů. To vám umožní dostát regulatorním požadav-
kům na compliance, například podle zákona Sarbanes-Oxley (SOX), zákona o svobodných informacích 
(Freedom of Information Act - FOIA) či jiných. Podle těchto zákonů musí veřejné společnosti prokázat, 
že jejich interní kontrolní a auditní záznamy jsou platné a že jejich procesy jsou schopné produkovat 
certifikovatelně správná data. 

Uživatelé mohou kdykoli přistupovat ke své historii 
Nasazení snadno dostupného, centralizovaného a bezproblémového archivačního řešení GFI Archiver 
znamená rychlejší fungování Exchange serveru a díky němu má jen malý význam ukládat uživatelům 
omezení na velikost mailových schránek. Integrace s programem Outlook® znamená, že uživatelé mo-
hou mít v reálném čase hladký přístup k centrálnímu úložišti spolu s jejich aktuálními emaily – ať jsou 
v kanceláři, nebo mimo ni. 

Identifikace podnikových problémů z dat ve vašem emailovém archivu 
Reportovací modul MailInsights GFI Archiveru vám může pomoci extrahovat klíčová data z vašeho 
emailového archivu. Přednastavené reporty na ovládacím panelu vám umožní:
• Pochopit názory a výkon zaměstnanců na základě obsahu emailů.
• Odhalit, kdo používá sdílené úložiště pro nepatřičné soubory.
• Zjistit, kdo používá v emailech nevhodné výrazy.
• Identifikovat uživatele, kteří posílají emaily společnostem nabízejícím zaměstnání a náborářům.
• Určit, kdo prozrazuje informace vašim konkurentům.
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