Ontrack® PowerControls™ voor Exchange
Ontrack PowerControls is een Exchange email management tool die IT teams helpt om
efficiënt berichten, mailtjes, mailboxen, attachments en andere Microsoft Office Outlook
gegevens te doorzoeken, vinden, herstellen en te exporteren.

Zoeken en vinden. eDiscovery.
Met PowerControls vindt u, op basis van specifieke
criteria, snel specifieke e-mail berichten en mailbox
items in verschillende back-upsets, meerdere edb´s,
pst´s en archives.

De ideale Exchange email
recovery tool
Herstel mailboxen en mailbox items rechtstreeks
van Exchange server backups, unmounted
Exchange databases (EDB bestand) en informatieopslagbestanden (STM information stores).

Mailboxen migreren
Wanneer een Exchange-server buiten gebruik wordt
gesteld kan de Ontrack PowerControls helpen
mailboxen te migreren van de unmounted Exchange
Database (EDB)-bestand naar de nieuwe Exchangeserver. De software maakt het mogelijk alle mailboxen
in één Information Store samen te voegen, zonder dat
de oude server live moet zijn binnen de nieuwe

Restore exchange backup
direct van tape met de
ExtractWizard Powerpack
PowerControls exchange backup Extract Wizard is
een krachtige tool waarmee u gegevens van exchange
backups van tape kunt herstellen naar een andere
locatie. De Extract Wizard restored EDB, STM en LOG
bestanden van tapes en herstelt ze naar iedere andere
locatie, waarbij een Recovery Server overbodig is.
Doordat geen verbinding met de Exchange Server
nodig is (die soms al uit gefaseerd of defect is),
bespaart de Extract Wizard veel tijd bij herstel en
recovery. Maakt bricklevel backup overbodig!

Licentiemodellen
Dankzij flexibele licentiemodellen kunt u de software
aan uw klanten verkopen of zelf gebruiken om uw
klanten te helpen.
Commercial license is geschikt voor wanneer u geen
licentie wilt gebaseerd op het aantal mailservers en
mailboxen. U ontvangt licentieperiodes van 1-3 jaar.
Perpetual license kan worden aangeschaft
afhankelijk van uw vraag, en de prijs is afhankelijk van
het aantal mailboxen. Vanaf 100 mailboxen.
Term Licnse voor speciale projecten met een
beperkte uitvoeringstijd. Vanaf 100 mailboxen.

Veelvoorkomende vragen van
potentiële klanten
Ik heb zulk soort software ook ergens
anders gezien. Waarom zou ik voor Ontrack
PowerControls kiezen?
■■

■■

Compatibel met alle Exchange-versies van 5.5 tot
en met laatste versie, en u kunt gegevens zoeken en
herstellen, en kopiëren naar een live server of een
pst.-bestand.
Brengt geen wijzigingen aan in metadata en
bestaande processen.
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■■

Werkt vanaf Windows-werkstations.

■■

U kunt data reconstrueren vanaf back-up-tapes.

■■

■■

Globale technische ondersteuning en regelmatige
updates.
Software wordt wereldwijd gebruikt door Netapp,
EMC, Tintri, Nimble, Unitrends de meeste bedrijven
uit de FTSE 100, financiële en bancaire instellingen
en duizenden MKB ers.

Het is te duur.
Het product heeft verschillende soorten
licentiemodellen afhankelijk van uw vraag, vanaf 100
mailboxen. U bespaart bovendien veel tijd omdat u
recovery’s niet meer handmatig hoeft uit te voeren.
Heeft u slechts één project en geen doorlopende
vraag, is onze tijdelijke licentie een uitkomst.
Zitten deze functies niet al in Exchange?
Gewone back-upsoftware komt niet standaard
met zoek- en herstelfuncties zoals die van Ontrack
powercontrols, ook Exchange niet. Ontrack
PowerControls vult uw huidige back-up aan en
is compatibel met en aanvullend op de meeste
fabrikanten.

