
E-MAILARCHIVERING 
is noodzaak  
E-mail is essentieel voor uw bedrijf en uw 
medewerkers genereren enorme volumes 
berichten. Helaas zijn e-mails net als pagina’s 
op internet: ongestructureerd en moeilijk te 
classificeren. Hoe kunt u snel en eenvoudig 
toegang krijgen tot deze rijkdom aan informatie? 

Net als op internet kan dit alleen via 
zoekbewerkingen, maar uw Microsoft Exchange-
archief is er niet op voorzien om uw volledige 
e-mailgeschiedenis te bevatten en kan ook 
niet even snel worden doorzocht. Daar heeft u 
e-mailarchivering voor nodig. 

• ICT beschikt over een eenvoudige methode om de  
 volledige e-mailgeschiedenis van alle gebruikers op te  
 slaan, de prestaties van de Exchange Server optimaal  
 te houden en PST-bestanden te elimineren.
• Met gebruik van intuïtieve zoekfuncties krijgen alle  
 eindgebruikers uitzonderlijk snel toegang tot iedere  
 e-mail die zij ooit hebben verzonden of ontvangen,  
 hetgeen hun productiviteit verhoogt. 
• Verkoop- en supportmanagers krijgen toegang tot de  
 volledige reeks e-mails van klanten, niet alleen de  
 e-mails waarin hun e-mailadres werd opgenomen.
• Teamleiders en middenmanagers krijgen meer   
 overzicht en betere controle over hun personeel.
• Hogere managers en bedrijfseigenaars krijgen meer  
 inzicht in de organisatie en betere bescherming tegen  
 rechtsgedingen en ongewenste criminele activiteit van  
 hun personeel. 

Vroeger gold dat dergelijke functionaliteit alleen 
betaalbaar was voor grote ondernemingen en bedrijven 
die aan specifieke vereisten omtrent wettelijke naleving 
moesten voldoen, maar dat behoort tegenwoordig tot het 
verleden. 

U heeft geen speciale apparaten meer nodig en 
geen dure databasepakketten, met de bijbehorende 
hardwareplatformen en de kennis en vaardigheden voor de 
ondersteuning hiervan. E-mailarchivering is nu beschikbaar 
en betaalbaar voor iedereen.

ICT is niet de enige afdeling die hiervan profiteert. 
Een e-mailarchief levert voordelen op voor 
iedereen in uw bedrijf:
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Onze software voor
E-MAILARCHIVERING
voor Microsoft Exchange

• Snelle zoekgestuurde toegang tot uw volledige      
 e-mailgeschiedenis vanuit Outlook en via iedere browser
 op ieder apparaat.
• Nauwkeurig en beveiligd beheer over wie kan zoeken en   
 naar welke e-mails zij kunnen zoeken met gebruik van de
 Active Directory.
• Gestroomlijnde, eenvoudige functies waarmee   
 zoekbewerkingen nauwkeurig kunnen worden afgestemd,
 zodat  u in enkele seconden uit miljoenen e-mails precies de  
 juiste  vindt.
• Gebruikers kunnen met een enkele klik een e-mail terugzetten  
 in hun postvak.
• Een centrale back-up van de volledige e-mailgeschiedenis
 van uw hele bedrijf.

Exclaimer Mail Archiver is een fantastische nieuwe 
oplossing voor e-mailarchivering, die geschikt 
is voor alle versies van Microsoft Exchange en 
waarmee u profiteert van alle voordelen van 
e-mailarchivering in een pakket dat niet alleen de 
eenvoud zelve is, maar waarvan de prijs ook nog 
eens tot 60% lager is dan andere merken.

• De juiste interface voor iedere situatie: een Outlook-invoegtoepassing  
 plus twee browser-interfaces, één voor pc’s en tablets en een lichtere  
 versie die speciaal is ontwikkeld voor smartphones.
• Een op bestanden gebaseerde opslag die geoptimaliseerd is voor   
 e-mailarchivering zonder SQL, zodat beheer en back-up eenvoudig   
 blijven en de opslagruimte volledig aan uw toekomstige behoeften  
 kan worden aangepast.
• Voorzieningen voor de benodigde naleving, zoals volledige controle  
 en wettelijk vereiste bewaring.
• Functies voor het importeren van uw bestaande postvakken en PST- 
 bestanden.
• Lage eenmalige aanschafkosten berekend per gebruiker, vanaf $875  
 voor een pakket van 50 gebruikers.
• Ondersteuning van een Microsoft Gold Partner die vele duizenden   
 klanten en 42 miljoen wereldwijde gebruikers heeft.
• Technische consultants met Microsoft-certificering, die u   
 professioneel adviseren en ondersteunen en die toezicht kunnen   
 houden op uw installatie en implementatie.

Installatie en instelling kost slechts enkele minuten. 
Vervolgens kunt u volop profiteren van:

Ik ben enorm tevreden met Exclaimer. Zij 
produceren goed geschreven en stabiele 
software.  – Robert Pearman, Microsoft MVP

Software die zo robuust en intuïtief is als die 
van jullie.   – Martin Osborne, MOECS

Neem deel aan ons webinar voor 
een volledige productdemonstratie, 

inclusief de installatie
www.exclaimer.nl/webinars
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