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Ontrack® PowerControls™ for Exchange
Ontrack PowerControls är ett verktyg för mailadministration där du effektivt kan söka, finna
och återställa meddelanden, mailboxar, bilagor och andra Microsoft Office Outlook-objekt
från en tidigare backup.

✔✔ Raderade mailboxar
✔✔ Att återskapa historisk backup efter migrering
✔✔ Restore av databaser

Söka
■■

Flexibla sökkriterier.

■■

Kör detaljerade förfrågningar över flera datakällor.

■■

Återställa
■■

Väljer kombinationer av mailboxar eller mappar för
att söka.
■■

Hittar förlorat, raderat och arkiverat mailboxinnehåll eller hela EDB-filer snabbt och enkelt
genom att återställa individuella mailboxar från en
tidigare backup direkt till din live server eller till en
pst.-fil.
Eliminerar behovet av brick-level backup.

Migrera

Typiska frågor från potentiella kunder

När en Exchange-server tas ut drift kan Ontrack
PowerControls Mailbox Creation Wizard automatisera
kopiering av mail som finns i en unmounted
Exchange Database (EDB) fil till en annan Exchangeserver på nätverket. Programvaran tillåter en
komplett sammanslagning av alla mailboxar
till en användarvänlig Information Store utan
att sätta den gamla servern online i den nya
nätverkskonfigurationen.

Jag har sett liknande program. Varför ska jag välja
just Ontrack PowerControls?

Licensiering
Programvaran har en flexibel licensiering som tillåter
dig att använda programvaran för dina kunder, om du
alternativt skulle vilja sälja programvaran.
Obegränsad licens (Commercial) passar de som inte
vill ha licensiering baserat på antal mailservrar och
mailboxar. Du får 1-3 års avtal.
Serverlicens (Perpetual) köps efter kundens storlek
på Exchange miljö och priset bestäms utifrån
antalet mailboxar och servernamn. Minimum på 100
mailboxar.
Tidsbegränsad licens för särskilda projekt som har
en begränsad tid för genomförandet. Ett minimum på
100 mailboxar.

ExtractWizard Powerpack

■■

■■

■■

■■

Kompatibelt med alla Exchange-versioner från 5.5
och du kan söka, återställa, återskapa och kopiera
data till en live server eller till PST.
Du kan återställa direkt från tape utan att ens
behöva backup programmet som användes.
Global teknisk support och regelbundna
produktuppdateringar.
Ändrar inte på ursprungsdata och fungerar på alla
Windows-baserade arbetsstationer.

För dyrt
Produkten har en licensiering som skräddarsys efter
dina behov och startar på 100 mailboxar. Du spar
dessutom tid på att inte behöva använda manuella
recovery-processer. Om du bara har ett projekt utan
ett löpande behov, kan vår tidsbegränsade licens lösa
problemet åt dig.
Är inte dessa funktioner redan inkluderade i
Exchange-lösningen?
Sök- och återställningsfunktionen är inte inkluderad
i vanlig backup programvara, inte heller i Exchange
funktionerna. Ontrack PowerControls kompletterar
säkerhetskopian som du redan har och är kompatibel
med de flesta leverantörer av backup programvaror.

Ontrack PowerControls-ägare kan använda addon funktioner, så kallade wizards, för att förbättra
produktens egenskaper. ExtractWizard är ett
smidigt och effektivt tillbehör som gör det möjligt
att återställa innehållet direkt från tape. Genom att
eliminera behovet av backup programvaran som
användes då backupen togs minskar ExtractWizard
avsevärt den tid som krävs.
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