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Datasheet - Cloud Archiving
Cloudgebaseerde archivering voor 
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Cloud Archiving biedt veilige, cloudgebaseerde 
archivering en helpt u te voldoen aan veeleisende 
nalevingsvereisten. Daarnaast zorgt het ervoor 
dat e-discovery verzoeken gemakkelijk en 
effectief kunnen worden aangepakt. Cloud 
Archiving is ideaal voor cloud services zoals 
Office 365 of Exchange Online, omdat het 
Barracuda Cloud gebruikt om gegevens op te 
slaan zolang nodig is, zonder risico van wijziging 
of verwijdering. Het verhoogt de productiviteit 
van de gebruiker door toegang tot elk bericht 
wat ooit is verzonden of ontvangen, vanaf elk 
apparaat gemakkelijk te maken.

Het aanschaffen en implementeren van Cloud 
Archiving is gemakkelijk en snel. Cloud Archiving 
hanteert eenvoudige prijzen per gebruiker, snelle 
en intuïtieve installatie en geautomatiseerde 
detectie en import van PST-bestanden over uw 
netwerk. Een Outlook-invoegtoepassing maakt 
het mogelijk transparant, gecombineerd te 
zoeken in mailboxen en archieven, voor verdere 
verbetering van gebruikersproductiviteit.

Cloudgebaseerde archivering 
Cloud Archiving integreert met Office 365, 
Exchange en andere e-maildiensten om een 
compleet cloudgebaseerd archief te bieden waar 
geen extra hardware of software nodig is. Een 
multifunctionele add-in voor Outlook en een 
speciale webinterface stellen eindgebruikers 
in staat om elk bericht dat ooit verzonden of 
ontvangen is op te halen en te herstellen, zelfs als 
deze van de mailserver is verwijderd.

Toon eenvoudig naleving 
Cloud Archiving bewaart e-mail buiten de 
productie omgeving in een toegewijde en veilige 
omgeving, met duidelijk bewaarbeleid dat ervoor 
zorgt dat originele gegevens worden bewaard 
zolang als nodig is zonder risico van wijziging of 
verwijdering. rol-based beveiligingsmaatregelen 
zorgen dat alleen geautoriseerd personeel 
toegang heeft tot gegevens in het archief.

Vereenvoudig e-discovery en naleving 
Het geïndexeerde archief biedt veelvoorkomende 
zoek- en tagmogelijkheden op meerdere niveaus, 
waardoor Cloud Archiving ter ondersteuning 
complexe audit- en ontdekkingsoefeningen kan 
uitvoeren. U kunt bepaalde rechten aan gebruikers 
koppelen zodat d gebruikers naar specifieke 
berichten kunnen zoeken. Geselecteerde gegevens 
kunnen worden bewaard volgens de wettelijke 
regelgeving zolang als nodig is, en geëxporteerd 
wanneer dat nodig is voor een daaropvolgende 
analyse of openbaarmaking.

Cloudgebaseerde archivering voor 
compliance en e-discovery
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Archiveren
• Cloudgebaseerde archiveringsdienst
• E-mailberichten, agenda’s, taken, contacten, 

notities en openbare mappen
• Skype voor Bedrijven (Lync) -gesprekken
• PST-bestanden zoeken en importeren

Gebruikerstoegang
• Multifunctionele Outlook-invoegtoepassing
• Webinterface
• Offline toegang
• Synchronisatie van Outlook-mappen
• Berichten beantwoorden, doorsturen of 

herstellen

Efficiëntie
• Geen hardware of software vereist
• Geen kosten voor het importeren of exporteren 

van gegevens
• Onbeperkte archiefopslag
• Geen kosten voor inactieve gebruikers
• Geautomatiseerde installatie voor eenvoudige 

implementatie
• Verwijdering van PST-bestanden

Integratie
• SMTP-journaling
• Importeren vanuit Exchange Online en Office 

365
• Importeren vanuit Skype voor Bedrijven (Lync)
• Exporteren via PST of EML
• Ondersteunt Office 365, G Suite en andere 

cloud diensten
• Integratie met Active Directory en Azure AD

Beheer
• Voor gedefinieerde rollen
• Toegangscontrole op gebruikersniveau
• Auditors op domeinniveau
• Beheerd via Barracuda Cloud Control
• LDAP en meervoudige authenticatie
• Mixed-mode voor het beheren van o.a. 

Office365 Inbox Defense en Office365 
Backups

Nakoming
• Gedetailleerd bewaarbeleid
• Wettelijke bewaarplicht
• Inhoudsbeleid en waarschuwingen
• Uitgebreide audit trail

Ontdekking
• Zoeken in volledige tekst met meerdere 

operators
• Zoek inhoud, bijlagen en metadata
• Herbruikbare opgeslagen zoekopdrachten
• Berichtmarkering en export

Veiligheid
• AES 256-bit encryptie in rust en tijdens 

verzending
• Cryptologie met openbare sleutel (RSA 1024)
• Geografisch verspreide datacenters

Features van Cloud Archiving
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Haal alles uit Office 365 met Cloud Archiving, 
Office365 Backups & MX-Relay Pro

Office 365 is een solide oplossing van ‘s werelds toonaangevende softwarebedrijf. Het biedt een 
aantal handige functies en is ontworpen om aan veel van de behoeften op het gebied van berichten-, 
applicatie- en contentbeheer te voldoen voor grote en kleine organisaties. Toch mist Office 365 essentiële 
functionaliteit op het gebied van beveiliging en archivering.

Daarom moeten organisaties een oplossing van derden opnemen zoals Cloud Archiving, Office365 
Backups en MX-Relay Pro om volledige bescherming en compliance te garanderen. Onze services bieden 
gelijktijdige ondersteuning van omgevingen met gemengde berichtenplatforms. Wij beschermen vitale 
en informele zakelijke communicatie voor vele organisaties in bedrijfstakken zoals overheid, onderwijs, 
financiële dienstverlening, zorg en bedrijfsleven. Zo worden cybercriminelen, spam, virussen en malware 
gestopt voordat ze ooit uw berichtensysteem binnenkomen.

MX-Relay Pro
• E-mail protection: vertrouwd, veilig en preventief 
• Kijk hier voor meer informatie en probeer MX-Relay Pro trial nu 30 dagen gratis

Office365 Backups
• Back-up van al uw Office 365 bestanden - snel & gemakkelijk in 3 stappen geregeld
• Kijk hier voor meer informatie en probeer Office365 Backups trial nu 30 dagen gratis

Cloud Archiving
• Archiveer uw Office 365 bestanden - snel & gemakkelijk in 3 stappen geregeld
• Kijk hier voor meer informatie en probeer Cloud Archiving trial nu 30 dagen gratis
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