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ELOXC
Řešení ELO pro archivaci e-mailů z MS EXCHANGE

Snižte zatížení Exchange serveru
Archivace e-mailů z MS Exchange serveru do archivu ELO

Elektronická pošta se v současnosti řadí mezi nejvýznamnější komunikační nástroje zaměstnanců ve všech
firemních odvětvích. Zároveň s tím stoupají nároky poštovních serverů na diskový prostor, neboť velikost
poštovních schránek zaměstnanců se neustále zvětšuje. Archivační modul ELOXC umožňuje automaticky
archivovat e-maily ze serveru Microsoft Exchange do archivu ELO. Celá operace probíhá na straně serveru
a skýtá optimální možnost, jak datově odlehčit poštovnímu Exchange serveru.
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Bližší popis funkcionality
Modul ELOXC běží jako služba MS Windows a obsahuje vlastního
konfiguračního klienta. Obě komponenty jsou nainstalovány na
poštovním serveru uvnitř ActiveDirectory.

Technologické předpoklady pro nasazení modulu
ELOXC:

ELOXC

Řešení ELO pro archivaci e-mailů z MS EXCHANGE

- Server Microsoft Exchange 2003 nebo 2007
- Server ELOprofessional nebo ELOenterprise verze
6.00.08X a lepší (IndexServer6.00.090 +)
- Java Internet Gateway(6.00.122 +) pro načítání
archivovaných e-mailů pomocí URL linku (dříve HTTP
DocServer)
- ELO Klient (6.00.138 +) pro načítání archivovaných
e-mailů pomocí ECD odkazu
- Druhý server, který je členem stejné domény jako
Exchange host (pro ELOXC)
- ELOXC nelze provozovat na stejném serveru společně
s MS Exchange!
- Na serveru ELOXC stačí operační systém Windows XP
SP2 a novější nebo Windows Server 2003 SP2
- Na serveru ELOXC musí být nainstalován Outlook
2003 a vytvořený účet s funkčním napojením na server MS Exchange
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Modul ELOXC ve zkratce:

- Běží jako serverová služba
- Platforma Win32
- Plná konfigurovatelnost pomocí grafického rozhraní
- Ošetření životního cyklu dokumentu, nastavitelné
intervaly vybírání poštovních schránek
- Nastavitelná archivační struktura (zařazení do šanonů
podle odesílatele/-firmy/-domény/atd. případně podle pravidel „Od:“, „Datum“ & „Předmět“)
- Nastavení oprávnění: vlastník, vlastní oprávnění, serverové skupiny
- Archivace Veřejných složek
- Vyhledávání pomocí tlačítka v e-mailovém klientovi
- Přístupné přes internetový prohlížeč (IGW, DocLink)
- Detailní protokol s výpisem archivovaných e-mailů
(Od, Datum, Předmět a DocLink)
- Možné napojení na externí antivirový program pro
kontrolu pošty před archivací
- Možné napojení na modul pro inteligentní klasifikaci
dat za účelem hodnocení obsahu pošty a strukturovaObr. 1: Funkcionalita modulu ELOXC

nou archivaci
- Přidání elektronického podpisu pro zaručenou archivaci neměnného dokumentu
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Pro další informace kontaktujte naše obchodní partnery

ELO Digital Office ČR s.r.o - CZ - Praha - www.elo-digital.cz - elo@elo-digital.cz
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