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Archivační řešení
pro Lotus Notes/Domino

spolehlivost • stabilita • integrita • přehledné uživatelské rozhraní • multiserverové prostředí

T

éměř každá společnost je po určité době nucena řešit problém s rostoucím objemem dat,
jejichž významnou část tvoří v dnešní době e-mailová korespondence s přílohami. Nejedná se
přitom pouze o diskové prostory apod., ale i o náklady na zálohování nebo zpomalení práce
uživatelů v důsledku klesajícího výkonu a obtížnější orientaci ve velkých objemech dat.
Jedním ze způsobů, jak tento trend zvrátit, je začít data archivovat.

Nabízíme vlastní řešení – ArchiWhite

Licence

ArchiWhite je univerzální aplikace určená k archivaci v prostředí Lotus
Notes/Domino. Je nezávislá na zdrojové databázi a dokáže proto archivovat
dokumenty z poštovních schránek, knihoven, diskuzních skupin, adresářů
i ostatních typů databází.
ArchiWhite podporuje prostředí s více servery – zdrojová databáze, archiv i
proces, který archivaci provádí, mohou být na různých serverech. Díky tomu
je možné archivaci všech databází na všech serverech firmy spravovat
z jediného místa, což přináší další úsporu nákladů na administraci.
ArchiWhite navíc nabízí hned několik metod archivace dokumentů: plnou,
částečnou nebo archivaci příloh.

METODY ARCHIVACE

1. Zákazník může mít libovolný počet replik databáze
ArchiWhite na svých serverech.
2. Licencuje se každá archivační úloha formou
aktivace unikátním klíčem.
Jedna archivační úloha může zálohovat neomezený
počet databází specifikovaných stejnou cestou na
tomtéž serveru, např. Server/ACME!!mail \*.* se
stejnými archivačními podmínkami, např. dokumenty
starší než 1 rok a větší než 100 kB.

Cena

ZDROJ

DOKUMENT
S PŘÍLOHOU

1. úloha

10 000 Kč

2. úloha

5 000 Kč

3. a další úloha

2 500 Kč

V ceně první úlohy je konfigurace a odladění
zálohování

plná archivace

ZDROJ

ARCHIV

částečná archivace

ZDROJ

ARCHIV

archivace příloh

ZDROJ

ARCHIV

Archivovaný dokument lze ze zdrojové databáze pohodlně otevřít kliknutím na
odkaz a kdykoliv ho obnovit zpět do původního umístění.
Selekční podmínku pro výběr archivních dokumentů lze definovat naprosto libovolně,
protože využívá @formulí.
ArchiWhite tak nabízí prakticky neomezené možnosti nejen pro archivaci, ale
i zálohování, automatické třídění dat apod.
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Roční smlouva o podpoře
aplikace ArchiWhite

5 000 Kč

V ceně je zahrnuto:
• upgrade zdarma na novější verzi
• kompletní podpora
• progresivní slevy na další archivační úlohy

Potřebujete …
• vytřídit zastaralé a nepoužívané dokumenty?
• rychleji vyhledat potřebné informace?
• zvýšit výkon vašeho počítače?
• efektivně zálohovat data?
archivujte s ArchiWhitem!

