
 
JEDNO ZAŘÍZENÍ - MNOHO MOŽNOSTÍ 
ARCHIVUJE DATA A INFORMACE VAŠÍ 
ORGANIZACE V SOULADU S PRÁVEM 

Bez ohledu na to, zda chcete archivovat e-mailové zprávy, tiskopisy, soubory nebo hlasová data - EMA® 
vyhoví veškerým individuálním požadavkům každé firmy. EMA® centralizuje archivační procesy pro 
různé typy obsahů a umožňuje tak konsolidovat všechna data na jednom centrálním archivu. 

Systém je navržen tak, aby plně sledoval a správně prováděl všechny stávající právní předpisy, které se 
týkají archivace obchodních relevantních informací. Díky vyvážení hardware a software komponentů 
EMA® poskytuje bezpečný archivační systém, který je jednoduchý na nasazení a správu a snižuje tak 
potřebu údržby. 

HLAVNÍ VÝHODY  

Škálovatelná 
od malých firem až po velké organizace 
dle zvoleného typu HW platformy. 

Obnovení archivovaných informací 
je jednoduché a rychlé. 

Pracuje ve spojení 
s každým SAN nebo NAS úložištěm. 

 
Snižuje množství paměti 
tím, že je každý dokument uložen 
pouze jednou. 

Podstatně levnější 
než srovnatelné řešení na bázi software. 

Další funkce mohou být přidány 
bez přerušení i poté, co bylo řešení 
nasazeno. 

 

Jednoduchá archivace 
e-mailových zpráv, dokumentů, 
souborů a hlasových dat. 

Plně v souladu 
se zákony, předpisy a směrnicemi. 

Zabraňuje manipulaci 
po archivaci pomocí elektronických 
podpisů a šifrování dat. 

Obsahuje inovativní funkce 
pro implementaci vlastních vnitřních 
předpisů. 

Extrémně rychlé řešení 
instalace typu Plug & Play. 

Flexibilní a použitelné 
bez zásahů do existující IT 
infrastruktury. 

 
Začněte s File to Archive®   
Mnoho obchodních procesů v organizacích je přímo provázáno se soubory. Aby bylo možné vytvořit 
archiv, který kompletně dokumentuje všechny podnikové procesy, musí být data uložená v souborových 
systémech v souladu s právními předpisy a umožněno jejich budoucí zpřístupnění. 

Modul File to Archive® umožňuje archivovat všechny typy 
souboru ukládané v rámci společnosti v souladu se zákonem a 
bez nákladné integrace. 

Hlavní výhody   

Automaticky vyhledává a archivuje všechny relevantní 
soubory v souborových systémech. 

Trvale monitoruje systémy a ukládá změněné soubory. 

Rychlé vyhledávání a prohlížení archivovaných souborů 
pomocí výkonného fulltextového vyhledávání 


