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Cloud-archivering Service in één oogopslag

Aankoop
• Eenvoudige prijzen per gebruiker zonder extra 

kosten
• Geen kosten voor het importeren of 

exporteren van gegevens
• Gratis evaluatie van 30 dagen

Inzet
• Alles-in-één cloudgebaseerde 

archiveringsdienst
• Geen hardware of software vereist
• Geïmplementeerd en geconfigureerd in 

minder dan een uur

Veiligheid
• Veilige Tier 3 en 4 clouddatacenters
• AES 256-bit encryptie in rust en tijdens 

verzending
• Cryptologie met openbare sleutel (RSA 1024)
• Redundante opslag
• Gegevens opgeslagen in de lokale regio

Integratie
• Logboek van e-maildiensten in de cloud 

(Office 365, Gmail)
• Logboek van Exchange en andere 

e-mailservers
• Berichtimport vanuit Office 365 en Exchange
• IM-conversatie importeren vanuit Skype voor 

Bedrijven (Lync)
• Geautomatiseerde detectie en import van 

PST-bestanden

Archiveren
• SMTP-berichten, agenda’s, taken, notities en 

contacten
• Skype voor Bedrijven (Lync) IM-gesprekken
• Onbeperkte archiefopslag

Gebruikerstoegang
• Complete mobiele applicaties voor iOS en 

Android
• Outlook-invoegtoepassing voor 

gecombineerd zoeken in mailbox en archief
• Zelfstandig zoekprogramma voor Windows 

en OS X
• Speciale webinterface

Zoeken
• Krachtige zoekfunctie voor volledige tekst, 

bijlagen en metadata
• Berichten beantwoorden, doorsturen of 

herstellen

Naleving en ontdekking
• Zeer configureerbaar bewaarbeleid
• Wettelijke bewaring, tagging en export via 

PST of EML

Beheer
• Op rollen gebaseerd gebruikersbeheer met 

gedetailleerde toegangscontrole
• ntegratie met LDAP-telefoonboeken
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Cloud Archiving biedt veilige cloudgebaseerde 
archivering, helpt u te voldoen aan veeleisende 
nalevingsvereisten en zorgt ervoor dat 
e-discovery verzoeken gemakkelijk en effectief 
kunnen worden aangepakt. Ideaal voor gebruik 
met cloud services zoals Office 365 of exchange 
online gebruikt het de Barracuda Cloud om 
gegevens op te slaan zolang als 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. Cloud Archiving 
biedt ook uitgebreide zoekmogelijkheden. Het 
kan wettelijke verplichtingen toepassen op 
geselecteerde gegevens in een aparte, beveiligd 
archief buiten de operationele omgeving.

Het voordeel van Cloud Archiving
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Onderbouwing tabel 

1. Mobiele toegang
Mobiele apps voor Android en iOS zijn inbegrepen 
voor alle gebruikers in het standaardproduct 
zonder extra kosten. Ze bieden volledige toegang 
tot gearchiveerde gegevens, zodat gebruikers 
kunnen zoeken, downloaden en kunnen reageren 
op ooit verzonden of ontvangen email.

2. Offline toegang
De Outlook Add-in kan een lokale cache 
behouden met gearchiveerde berichten om 
volledige toegang te bieden aan eindgebruikers, 
zelfs wanneer ze offline zijn.

3. PST-beheer
Cloud Archiving bevat opties om PST-bestanden 
te ontdekken, waar ze ook bestaan, en verwijderd 
deze vervolgens door ze het migreren, archiveren 
of verwijderen van de inhoud indien nodig.

4. Openbare mappen
Gegevens in openbare mappen kunnen 
overeenkomstig worden gearchiveerd en beheerd 
met bewaarbeleid. Het is beschikbaar voor 
eDiscovery-zoekopdrachten en kan in de wacht 
worden geplaatst.
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5. Instant Messages (IM)
Cloud Archiving slaat chatgesprekken op en 
beheert ze in dezelfde beveiligde ruimte archief als 
e-mailgegevens, waardoor een enkele oplossing 
wordt geboden voor archivering, compliance en 
eDiscovery van zowel e-mail als IM.

6. Multi platform
Niet-Microsoft-bronnen, zoals Gmail, worden 
ondersteund. Net zoals archiveren vanuit Exchange 
en Office 365, Cloud Archiving kan e-mail 
archiveren vanaf elke e-mailservice die SMTP-
logboekregistratie ondersteunt.

7. Toegewijde archiefopslag
Cloud Archiving kan oudere e-mails overzetten 
naar volledig aparte e-mails cloudopslag. Dit 
verkleint de omvang van het Exchange-bericht 
opslag wat back-up- en herstelvensters vermindert 
en het verbetert de prestaties van de e-mailserver.

8. Bewaarbeleid
Het retentiebeleid van Cloud Archiving zorgt ervoor 
dat een nauwkeurig en volledig compliant kopie van 
elke verzonden of ontvangen e-mail wordt bewaard 
voor de gehele periode die nodig is voor die 
specifieke gegevens. Dit beleid is te configureren per 
gebruiker en dekt een breed scala aan criteria, zoals 
berichtinhoud, bron, adressen, leeftijd en bijlagen, 
zodat ze kan voldoen aan de meest complexe 
compliance- en zakelijke behoeften.

9. Onveranderlijke opslag
Cloud Archiving gebruikt Exchange- of Office 365- 
journal functionaliteit om van elke email, op het 
moment dat deze wordt verzonden of ontvangen, 
een nauwkeurige en ongewijzigde kopie vast 
te leggen en te beveiligen. Deze onveranderlijke 
kopieën worden opgeslagen buiten de operationele 
e-mailomgeving in een fraudebestendige cloud 
omgeving. 

Deze “best practice” -benadering zorgt ervoor dat 
gegevens worden opgeslagen zo lang als nodig 
is zonder risico op beschadiging of verwijdering, 
en biedt ook de mogelijkheid voor eindgebruikers 
om e-mail te zoeken en op te halen op elk 
moment vanaf elk apparaat.de meest complexe 
compliance- en zakelijke behoeften.

10. Onbeperkte opslag
Cloud Archiving stelt geen limiet aan het aantal 
e-mails of het volume van data die kunnen worden 
gearchiveerd vanuit het postvak van elke gebruiker.

11. Geen hardware of software
Cloud Archiving biedt een complete 
archiveringsdienst in de cloud. Er zijn geen servers, 
gateways, software of services vereist.

Het voordeel van Cloud Archiving
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U bent nog steeds eigenaar van uw gegevens, ook al staan ze in Office 365. Hoewel Microsoft zijn best 
zal doen om uw gegevens effectief te beheren, blijft u uiteindelijk verantwoordelijk voor de bescherming, 
back-up en naleving van die gegevens, net zoals u deed voordat u overstapte naar Office 365. Zorg 
hierom ervoor dat u over effectieve backup- en archiveringsoplossingen beschikt.

We hebben gezien dat backup- en archiveringsoplossingen elk hun eigen kenmerken hebben die hen in 
staat stellen in twee verschillende soorten behoeften te voorzien. Hoewel organisaties in de verleiding 
kunnen komen om hun archief als back-up te gebruiken (of omgekeerd), is dit geen effectieve aanpak 
vanwege het aantal problemen die het oproept. Daarom wordt hen geadviseerd om zowel een archief- 
als een backup oplossing te implementeren.

Cloud Archiving
Cloud gebaseerde archivering stelt Office 365-klanten in staat om aan veeleisende nalevingsvereisten 
te voldoen en eDiscovery-verzoeken gemakkelijk en effectief te behandelen. De  Cloud Archiving 
Service zorgt ervoor dat e-mail veilig wordt opgeslagen in een aparte opslagplaats voor zo lang als 
nodig is zonder risico van wijziging of schrapping. Kijk hier voor meer informatie en probeer Cloud 
Archiving trial nu 30 dagen gratis.

Office365 Backups
Met Office365 backups maakt u automatisch backups van alle e-mail, OneDrive for Business, Teams en 
SharePoint data naar de Cloud. Waar nodig kunt u uw data in een paar muisklikken weer terugzetten. 
Hierdoor bent u 24/7 beveiligd tegen hacks en ongewenste verwijdering. Kijk hier voor meer informatie 
en probeer Office365 Backups trial nu 30 dagen gratis.

Haal alles uit Office 365 met Cloud  
Archiving en Office365 Backups 
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