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Ontrack® PowerControls™ for Exchange
Ontrack PowerControls er et værktøj til mailadministration hvor du effektivt kan søge, finde
og gendanne meddelelser, postkasser, vedhæftninger og andre Microsoft Office Outlook
elementer fra en tidligere backup.

✔✔ Slettede mailbokse
✔✔ At gendanne historiske backups efter migrering
✔✔ Restore af databaser

Søge
■■

■■

■■

Fleksible søgekriterier

Gendanne
■■

Kør detaljerede forespørgsler på tværs af flere
datakilder,
Vælg kombinationer af postkasser eller mapper for
at søge.

■■

Finder mistede, slettede og arkiveret mailboksindhold eller hele EDB-filer hurtigt og enkelt ved at
gendanne individuelle mailbokse fra en tidligere
backup direkte til din live server eller til en pst.-fil.
Eliminerer behovet for brick-level backup.

Migrere

Typiske spørgsmål fra potentielle kunder

Når en Exchange-server er taget ud af drift, kan
Ontrack PowerControls Mailbox Creation Wizard
fuldtud automatisere kopiering af mails der findes i en
unmounted Exchange Database (edb) fil til en anden
Exchange-server på netværket. Softwaren tillader en
komplet sammenlægning af alle mailbokse i en enkelt
Information Store uden at sætte den gamle server
online i den nye netværkskonfiguration.

Jeg har set tilsvarende softwares. Hvorfor skal jeg
vælge Ontrack PowerControls?

Licensering
Softwaren har en fleksibel licensering der tillader dig
at anvende softwaren mod dine kunder, alternativt
hvis du ønsker at sælge softwaren.
Fri licens (Commercial) passer til dem der ikke ønsker
licensering baseret på antallet af mailservere og
mailbokse. Du har mulighed for 1-3 års aftale.
Egen licens (Perpetual) købes afhængigt af kundens
behov og prisen fastsættes afhængigt af antallet af
mailbokse til kunden. Minimum 100 mailbokse.
Tidsbegrænset licens til specielle projekter der har
en begrænset tidsvindue. Minimum 100 mailbokse.

ExtractWizard Powerpack
Ontrack PowerControls ejere kan anvende addon funktioner, kendt som agenter, for at forbedre
produktets egenskaber. ExtractWizard agenten er et
kraftigt værktøj der lader dig gendanne data fra bånd
eller disk backup til en alternativ placering. Ved at
eliminere behovet for en duplikat server, reducerer
ExtractWizard tiden der kræves til at gendanne data.

■■

■■

■■

■■

Kompatibel med alle Exchange-versioner fra 5.5
til 2016 og du kan søge, genskabe, gendanne og
kopiere data til en live server eller til PST.
Du kan gendanne fra backup bånd.
Global teknisk support og jævnlige
produktopdateringer.
Forandrer ikke på nogen processer og fungerer på
alle Windows-baserede arbejdsstationer.

Tilpasset pris.
Produktet har en licensering som tilpasses dit behov
og starter med 100 mailbokse. Du sparer derudover
meget tid når du slipper for manuelle recoveryprocesser. Hvis du kun har et projekt og ikke et
løbende behov, kan vores tidsbegrænsede licens fikse
dit problem.
Er disse funktioner ikke allerede inkluderet i
Exchange-løsningen?
Søg og gendan-funktionen er ikke inkluderet i
almindelig backup software, heller ikke i Exchange.
Ontrack PowerControls komplimenterer den backup
du allerede har og er kompatibel med de fleste
leverandører.
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