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Ontrack® PowerControls™ for Exchange
Ontrack PowerControls on tehokas työkaluohjelma, jolla voit etsiä, kopioida ja palauttaa
viestejä, postilaatikoita, liitetiedostoja ja muita Microsoft Office Outlook -kohteita aiemmista
varmuuskopiosta helposti ja nopeasti.

✔✔ Poistetut sähköpostilaatikot
✔✔ Varmuuskopion palauttaminen migraation jälkeen
✔✔ Tietokantojen palautus
Haku
■■

Joustavat hakukriteerit

■■

Yksityiskohtainen haku useasta tietolähteestä

■■

Hakemistojen ja postilaatikoiden yhdistelmä
valittavissa hakulähteeksi

Palautus
■■

■■

Voit palauttaa yksittäiset kadonneet, poistetut
ja arkistoidut kohteet tai vaikkapa kokonaiset
EDB-tiedostot nopeasti ja helposti suoraan
tuotantopalvelimeen tai PST-tiedostoon.
Poistaa tarpeen tilitason varmuuskopiointiin

Migraatio
Kun Exchange-palvelin poistetaan käytöstä, Ontrack
PowerControlsin Mailbox Creation Wizard –toiminnolla
voidaan kopioida asentamattomassa EDB-tiedostossa
olevat sähköpostitilit täysin automatisoidusti toiseen
verkossa olevaan Exchange-palvelimeen. Näin kaikki

postilaatikot voidaan yhdistää yhteen Information
Store:en, eikä vanhaa palvelinta tarvitse asentaa
uuteen järjestelmäkokoonpanoon ollenkaan.

Käyttölisenssit
Joustavan lisensointijärjestelmän ansiosta voit
käyttää Ontrack PowerControlsia palvelutuotantoon
tai jälleenmyydä sen asiakkaan omaan käyttöön.
Kaupallinen lisenssi (Commercial) sopii
palveluntarjoajille, jotka eivät halua hankkia
palvelimien ja postilaatikoiden lukumäärään
perustuvaa lisenssiä. Voit valita 1-3 vuoden pituisen
sopimuksen.
Jatkuva lisenssi (Perpetual) pohjautuu
käyttötarpeeseen ja sen hinnoittelu perustuu
asiakkaan sähköpostilaatikoiden lukumäärään.
Vähintään 100 postilaatikkoa.
Aikarajoitettu lisenssi (Term) sopii yksittäisiin
projekteihin, jotka toteutetaan rajallisessa ajassa.
Vähintään 100 postilaatikkoa.

ExtractWizard Powerpack
Ontrack PowerControlsiin on saatavana sen toiminnallisuutta
laajentavia lisäosia, joita kutsutaan myös agenteiksi.
ExtractWizard-lisäosa on tehokas työkalu tietojen palauttamiseen
varmistusnauhoista ja -levyistä toiseen kohteeseen.
Palautuspalvelinta ei tällöin tarvita, joten palauttamiseen kuluva aika
lyhenee huomattavasti.

Asiakkaiden tyypillisiä kysymyksiä
Miksi valitsisin juuri Ontrack PowerControlsin?
■■

■■

Tukee kaikkia Exchange-versioita 5.5 – 2016 ja Office 365.
Voit hakea, palauttaa ja kopioida tiedot suoraan
tuotantopalvelimeen tai PST-tiedostoon.

■■

Voit palauttaa kohteita magneettinauhoista.

■■

Maailmaanlaajuinen tekninen tuki ja säännölliset päivitykset.

■■

Ei vaikuta muihin rutiineihin ja toimii kaikissa Windowstyöasemissa.

Ohjelma on liian kallis.
■■

Ontrack PowerControls voidaan lisensoida tarpeen mukaan,
alkaen 100 sähköpostilaatikosta. Ohjelman avulla säästät
huomattavasti arvokasta aikaa kun palautusprosesseja ei tarvitse
suorittaa manuaalisesti. Mikäli käyttötarpeesi rajoittuu yhteen
projektiin, voit ostaa aikarajoitetun lisenssin tarvitsemallesi ajalle.

Eivätkö nämä toiminnot sisälly jo valmiiksi Exchangejärjestelmään?
■■

Haku- ja palautus -toimintoja ei ole tavallisissa
varmuuskopiointiohjelmissa, eikä Exchange:ssa.
Ontrack PowerControls täydentää jo olemassa olevaa
varmuuskopiointiratkaisua ja on yhteensopiva useimpien
varmistusohjelmien kanssa.
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