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We never felt like a customer number, we were 
always properly managed and never felt like they 
were trying to make a profit at our expense

We have just over 100 active users, everyone I 
have spoken to uses Cryoserver and loves it!  And 
I’ve never spoken to an individual who knew 
about it and chose not to utilize Cryoserver!

-  David Chatterton,
South Liverpool Homes

“
”

Cryoserver
Ilość wiadomości pocztowych zwiększa się nieustannie, 
a wzrost ruchu pocztowego stawia nowe wyzwania dla 
przedsiębiorstw.

Większość departamentów IT ma problem z zadaniami 
dotyczącymi poczty: utrzymanie serwisów pocztowych, 
bezpieczne przechowywanie najważniejszych 
danych, odnajdywanie zaginionych wiadomości, 
wdrożenie mechanizmów business continuity oraz 
disaster recovery dla poczty, zarządzanie eDiscovery, 
odzyskiwanie wiadomości z plików PST i inne. 
Zarządzanie pocztą może być kosztowne, ze względu na 
czas i zasoby.

Cryoserver posiada bogatą listę funkcji aby usprawnić 
te procesy. Cryoserver oszczędza Twój czas i pieniądze, 
oferując zgodność ze standardami i pozwala na 
zwiększenie produktywności.

Cryoserver pomaga w wyszukiwaniu wiadomości 
Pozwala użytkownikom przeszukiwać ich zaginione lub 
skasowane wiadomości, wykorzystując super-szybką i 
mega-intuicyjną wyszukiwarkę 
Prosty interfejs rozwiązania pozwala na szybki dostęp 
do danych
Pozwala na tworzenie zaawansowanych zapytań celem 
lepszego wyszukiwania 
Replikuje strukturę katalogów z MS Outlook w 
interfejsie archiwum Cryoserver
Pozwala na dostęp do wiadomości archiwalnych także 
z mobilnych aplikacji – dla Android, iOS, Windows i 
BlackBerry











Zapewnia przedsiębiorstwu zapis wszystkich 
wiadomości pocztowych

Zapewnia, że wiadomości prezentowane przez 
Cryoserver są identyczne jak te wysłane/otrzymane 
przez serwer pocztowy
Pozwala na szybkie i dokładne wyszukiwanie – idealne 
do zadań eDiscovery 
Spełnia wymagania wewnętrzne przedsiębiorstw 
Zapewnia zgodność z ustawą o ochronie danych 
Pozwala na wdrożenie wewnętrznych polityk praw 
dostępu 
Pozwala na dostęp do danych każdemu użytkownikowi
Audytuje dostęp użytkowników uprzywilejowanych















Cryoserver oszczędza Twój czas 
Przeszukuje miliony wiadomości w sekundę
Zapewnia bezpieczeństwo – monitoruje dostęp 
użytkowników uprzywilejowanych 
Eliminuje udział IT w wyszukiwaniu zagubionych 
wiadomości
Pozwala na natychmiastowe odzyskiwanie danych
Nie wymaga żadnych pluginów ani dodatkowych 
aplikacji
Zabezpiecza migrację do nowego serwera mailowego
Redukuje koszt związany z zarządzaniem serwerem
Przyspiesza przepływ wiadomości i redukuje problemy 
z klientami pocztowymi 
Redukuje koszt drogiej przestrzeni dyskowej na 
serwerze pocztowym
Pozwala użytkownikom czytać, odpowiadać lub 
tworzyć maile, nawet kiedy serwer pocztowy nie działa





















Cryoserver - przegląd produktu

-  Jason Forrest,
Brook Hill School

“
”

Cryoserver has always been there for what we need 
it for and it’s just done it. I’d absolutely recommend 
Cryoserver.

-  Steve Allen,
Silchester

“
”



www.akbit.pl
sales@akbit.pl
 +48 22 851 19 61

www.cryoserver.com
sales@cryoserver.com
 +44 (0) 800 280 0525 

Software Appliance Cloud

1 2 3 4

  Archiwizacja poczty która do Ciebie pasuje
Dostępna konfiguracja dopasowana do każdej firmy, biznesu i modelu organizacji

Funkcje Cryoserver

Jak możesz kupić Cryoserver?

Business Continuity Mode

Ultra-szybkie wyszukiwanie

Zaawansowane zapytania

Integracja z klientem pocztowym

Mobilne aplikacje

Pojedynczy storage 

Kompresja wiadomości

Dostęp oparty na rolach

eDiscovery

Import PST

Single Sign On 

Import danych z Exchange

Stubbing dla Exchange

Auto uzupełnianie

Replikacja folderów

Zapisywanie wyszukiwani

Zapisz się na
webinar

Skontaktuj się z 
naszymi partnerami

Zainstaluj 
wersję testową

Zainstaluj
Cryoserver


