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Ontrack® PowerControls™ for Exchange
Ontrack PowerControls er et verktøy for mailadministrasjon der du effektivt kan søke, finne
og gjenopprette meldinger, postkasser, vedlegg og andre Microsoft Office Outlook elementer
fra en tidligere backup.

✔✔ Slettede mailbokser
✔✔ Å gjenskape historiske backup etter migrering
✔✔ Restore av databaser
Søke
■■

■■

■■

Fleksible søkekriterier
Kjører detaljerte forespørsler på tvers av flere
datakilder,
Velger kombinasjoner av postkasser eller mapper
for å søke.

Gjenopprette
■■

■■

Finner mistet, slettet og arkivert mailboksinnhold eller hele EDB-filer raskt og enkelt ved å
gjenopprette individuelle mailbokser fra en tidligere
backup direkte til din live server eller til en pst.-fil.
Eliminerer behovet for brick-level backup.

Migrere
Når en Exchange-server er tatt ut av drift, kan
Ontrack PowerControls Mailbox Creation Wizard
fullt automatisere kopiering av mail som finnes i en
unmounted Exchange Database (EDB) fil til en annen
Exchange-server på nettverket. Programvaren tillater
en komplett sammenslåing av alle postbokser i en
enkelt Information Store uten å sette den gamle
serveren online i den nye nettverkskonfigurasjonen.

Lisensiering
Programvaren har en fleksibel lisensiering som
tillater deg å bruke programvaren mot dine kunder,
alternativt hvis du ønsker å selge programvaren.
Fri lisens (Commercial) passer de som ikke
ønsker lisensiering basert på antall mailservere og
mailbokser. Du får 1-3 års avtaler.
Behovslisens (Perpetual) kjøpes avhengig av
kundens behov og prisen fastsettes avhengig av antall
mailbokser til kunden. Minimum 100 mailbokser.
Tidsbegrenset lisens i spesielle prosjekter som
har en begrenset gjennomføringstid. Minimum 100
mailbokser.

ExtractWizard Powerpack
Ontrack PowerControls eiere kan bruke addon funksjoner, kjent som agenter, for å forbedre
produktets egenskaper. ExtractWizard agenten er
et kraftig verktøy som lar deg gjenopprette data fra
tape eller disk backup til en alternativ plassering. Ved
å eliminere behovet for en duplikat server, reduserer
ExtractWizard tiden som kreves for å gjenopprette.

Typiske spørsmål fra potensielle kunder
Jeg har sett tilsvarende programvarer. Hvorfor skal jeg velge
Ontrack PowerControls?
■■

Kompatibel med alle Exchange-versjoner fra 5.5 to 2013 og du kan
søke, gjenskape, gjenopprette og kopiere data til en live server
eller til PST.

■■

Du kan gjenopprette fra backup taper.

■■

Global teknisk support og jevnlige produktoppdateringer.

■■

Forandrer ikke på noen prosessser og fungerer på alle Windowsbaserte arbeidsstasjoner.

For dyrt.
■■

Produktet har en lisensiering som tilpasses ditt behov og starter
med 100 mailbokser. Du sparer i tillegg mye tid når du slipper
manuelle recovery-prosesser. Hvis du bare har et prosjekt og ikke
et løpende behov, kan vår tidsbegrensede lisens fikse problemet
ditt.

Er ikke disse funksjonene allerede inkludert i Exchangeløsningen?
■■

Søk og gjenopprett-funksjonen er ikke inkludert i vanlig backup
programvare, heller ikke i Exchange funksjonaliteten. Ontrack
PowerControls utfyller den backup som du allerede har og er
kompatibel med de fleste leverandørene.
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