
Retain egyesített archiválás
Az OpenText Retain egységes archiválási megoldásokat kínál mindenféle üzleti kommunikációhoz, 
legyen szó akár e-mailekről vagy mobilkommunikációs adatokról az egyes esetek felméréséhez, 
kereséshez és az eDiscovery eszköz használatához. A helyszínen és felhőalkalmazásként is 
használható.

A Retain archívumot a felhasználók és a rend-
szergazdák közvetlenül a Retain Web Access 
Archive Viewer nézegetőjével érhetik el. Ezáltal 
vállalata gyorsan elérheti és naplózhatja az ar-
chivált kommunikációs adatokat, és kereshet 
azokban. Egyszerűen visszatarthatja az üze-
netek adatait peres eljárásokhoz, valamint 
kinyomtathatja, továbbíthatja, mentheti, ano-
nimizálhatja és exportálhatja azokat. 

Környezeti beállítások
Egyesített archiválás több platformon: 
Az üzenetek összes adatát, többek között 
az e-mailek adatait és a mobiladatokat egy 
egyesített adatarchívumba helyezheti, ezáltal 
egy központi helyről kereshet bennük, teheti 
közzé az adatokat, és végezhet eDiscovery 
tevékenységeket.

Egyesített archiválás vegyes környezetben: 
A Retain egyidejű támogatást nyújt vegyes 
üzenetküldő platformokból kialakított környe-
zetekhez. Egyetlen központi archívumban te-
kintheti meg a Microsoft Exchange, Office 365, 
Gmail, Bloomberg, OpenText GroupWise szol-
gáltatásban elérhető, valamint mobiladatait.

Platformok közötti váltás: Egyszerűen áthe-
lyezheti e-mail-rendszereit. Ehhez mindössze 
annyit kell tennie, hogy archiválja az összes 
jelenlegi üzenetadatát a Retain archívumába, 
implementálja az új üzenetküldő rendszert 
(például Office 365), és csatlakoztatja a Retaint 
az új rendszerhez. Nem kell aggódnia az elve-
szett adatok miatt. Ha valaha úgy döntene, 
hogy visszatér a régi rendszeréhez, a Retainnel 
ezt könnyedén és zavartalanul megteheti.

Rugalmas hozzáférés az archívumhoz: A Retain  
archívumában közvetlenül több hozzáférési 
pontról is böngészhet és kereshet, többek kö-
zött az e-mail-klienssel, a mobilalkalmazással, 

a böngészőalapú Web Access klienssel és az 
Offline Archive Viewer nézegetővel. 

Üzenetek törlése: A Retainben üzenettörlő 
házirendek érhetők el a tárterület és a kiszolgá-
lók terhelésének csökkentéséhez az Exchange, 
az Office 365 és a GroupWise rendszerekben. A 
házirendeket beállíthatja úgy, hogy törlődjenek 
az e-mailek a kiszolgálóról a Retainben való ar-
chiválásuk vagy a megőrzési idejük lejárta után.

Támogatott platformok: A Retain támogatja 
az Exchange klienst; az Office 365 csomagot, 
a Gmailt a G Suite Basic, Business, Enterprise és 
Education verziókkal; a Bloomberg Professional 
és a OpenText GroupWise platformokat.

Házirendalapú egyesített archiválás: A Retain  
teljes mértékben konfigurálható házirendeket 
biztosít, amelyekkel pontosan megadhatja, 
mely e-maileket és mobiladatokat szeretné ar-
chiválni. Ezekkel a házirendekkel meghatároz-
hatja, mit szeretne archiválni a postafiók típusa, 
az üzenet forrása, a tételtípus, az üzenet álla-
pota, az üzenet élettartama és a mellékletek 
alapján. A mappák, illetve a mellékletek típusa 
alapján is szűrhet. 

Mobilkommunikáció kezelése: A Retain 
Mobile biztonságos, titkosított üzenetkül-
dést és archiválást biztosít iOS, Android és 
BlackBerry készülékeihez. A Retain a bizton-
ságos kommunikációs kiszolgálón archiválja 
az összes titkosított SMS-üzenetet (szöveges 
üzenet), valamint iOS és Android telefonoknál 
az erre a célra szánt vállalati telefonszámhoz 
tartozó elektronikus kommunikációs adatokat. 
Ezenkívül a Retain archiválja az Android és a 
BBM SMS- és MMS-üzeneteit és hívásnaplóit, 
valamint a BlackBerry készülékek PIN-kódját, 
SMS- és MMS-üzeneteit, valamint hívás-
naplóit. Ez azt jelenti, hogy nem szükséges 

A szervezet e-mailjeinek és 
mobilkészülék-adatainak archiválása
A Retain Unified Archiving a következő platformok 
vállalati kommunikációját rögzíti és archiválja egy 
egyesített adatarchívumba:

E-mail:

■   OpenText GroupWise
■  Microsoft Exchange
■  Microsoft Office 365
■ Gmail 
■  Bloomberg Professional

Mobile
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mobilinternet-kapcsolatot használni vagy 
szinkronizálni az eszközt, az archiválás valós 
időben történik. A Retain az egyetlen vállalati 
használatra kész archiválási megoldás iOS, 
Android és BlackBerry készülékekhez.

Platformfüggetlen archívum: A Retain az 
üzenetküldési adatokat platformfüggetlen 
formátumban archiválja, ami azt jelenti, hogy 
bármilyen e-mail-rendszert használ is, akár 
vegyes környezetet, a Retain támogatja azt. 

E-mail-bővítmény: Az archivált üzeneteket el-
érheti közvetlenül az Outlook, a Web Access 
és a GroupWise alkalmazásokkal, és kereshet 
is azokban. A Retain lehetővé teszi az archí-
vumadatok gyorsítótárazását meghatározott 
kritériumok alapján offline eléréshez.

Egyszeri bejelentkezés: A Retain egyszeri 
bejelentkezést biztosít felhasználói számára 
az archívumaik eléréséhez az Outlook, a Web 
Access és a GroupWise alkalmazással is. 

Helyszíni vagy egyesített felhőarchívum: 
Válassza ki adatai tárolásának módját. Az 

archivált adatokat tárolhatja a helyszínen a 
vállalati tűzfal mögött vagy a felhőben. 

SMTP és biztonságos FTP-továbbítás: Az 
összes üzenet SMTP használatával és bizton-
ságos FTP-vel való továbbítása elérhető az 
adott szervezet szükségletei szerint.

eDiscovery, hozzáférés, böngészés,  
keresés és exportálás
Beépített eDiscovery: A Retain eDiscovery 
eszközeivel a szervezetek könnyen létrehoz-
hatnak peres eljáráshoz szükséges visszatar-
tásokat, és kinyomtathatják, továbbíthatják, 
menthetik, anonimizálhatják, kihúzhatják és 
exportálhatják az üzenetek adatait.

Web Access Archive Viewer: Csak a Retain 
biztosít olyan könnyen használható, bön-
gészőalapú felületet, ahol hozzáférhet az ar-
chívumokhoz, illetve böngészhet és kereshet 
azokban. 

Teljes körű exportálási funkciók: Exportálja 
az adatokat egyszerűen PST, PDF formátumba 
vagy a különálló Archive Viewer formátumaiba. 

Az exportált fájl teljes egészében indexelt, ke-
reshető, és van benne tartalomjegyzék a gyors 
böngészéshez.

Megfelelőség és irányítás: A GroupWise, a 
Gmail, az Exchange és az Office 365 szolgál-
tatásokból olyan fontos funkciók hiányoznak, 
amelyek miatt szervezete adatvesztési és a 
jogszabályoknak való megfelelés megsérté-
séből adódó kockázatnak lehet kitéve. Ezért 
ezeknek a rendszereknek a szokásos archi-
válási funkciója a vállalatok számára nem ele-
gendő. A Retain ezt a problémát az automatikus 
tisztítás letiltásával, a SmartPurge támogatá-
sával, az archívumházirend szabályozásának 
engedélyezésével, PDF-exportálás támoga-
tásával, az archivált üzenetek beérkezett üze-
netek közé való visszaállításának, az exportált 
üzenetek anonimizálásának engedélyezésével 
és az üzenetek módosításának és törlésének 
letiltásával oldja meg. Ezekkel a funkciókkal el-
érheti, hogy az adatarchívuma teljes és a jogi 
követelményeknek megfelelő legyen.

Beépített keresés és az archivált adatok 
böngészése: A Retain rendelkezik a „Google”-
kereséshez hasonló keresőeszközzel, amellyel 
gyorsan és egyszerűen kereshet a központi ar-
chívum összes adatában. Így nem kell többé 
minden üzenettípusra több archívumban és 
rendszerben rákeresni. A keresési eszköz a 
keresőkifejezések beírása közben azonnali 
eredményeket és keresési javaslatokat (töb-
bek között tárgyat, szövegtörzset, szöveget, 
e-mail-címet, címkéket, felhasználókat és más 
mezőket) jelenít meg. Az eszköz korlátozottan 
a REGEX kifejezéseket is támogatja, ezáltal ke-
reshet például társadalombiztosítási számo-
kat, hitelkártyákat és más elemeket. A keresési 
eszköz eltávolítja a megkettőzött rekordokat 
a keresésből, így egy adott keresésre keve-
sebb találatot ad. A Retain speciális keresési 
funkciót is biztosít a kereséshez és műveletek 
végzéséhez, valamint az archívumtáron kívüli, 
csatlakoztatott adatsorokon eDiscovery tevé-
kenységek végzéséhez. A keresési varázslóval 
pontos keresési feltételeket hozhat létre.
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Szabályalapú címkézés: Az üzenetek megje-
lölhetők bizalmasként, vagy címkézhetők archi-
válás közben. Az üzenetek archiválás közben 
megadott feltételek, többek között reguláris ki-
fejezések alapján automatikusan címkézhetők.

Intelligens címkézés: Az archívumban lévő 
üzenetekhez egyéni címkéket hozhat létre. 
Ezek a címkék kereshetők az eDiscovery egy-
szerűbb végrehajtásához.

Anonimizálás szabályozása: Az exportált 
adatok anonimizálhatók, hogy a személyes 
információk vagy más anonimizált adatok ne 
kerüljenek bele a nyitott rekordkérésekbe.

Peres eljárás miatti visszatartás: A későbbi 
peres eljárásban esetleg szerepet kapó e-mail 
védelme érdekében a Retain megjelölheti az 
archivált elemet, hogy megvédje a törléstől 
vagy egyéb műveletektől, amíg a visszatartást 
el nem távolítják.

Napló: A Retain egy kereshető naplót hoz 
létre minden rendszergazda és felhasználó 
tevékenységéről, aki számára engedélyezett 
az archívumban való keresés, így minden te-
vékenységről létrejön egy rekord.

Gyors és egyszerű lekérdezés: A Retain egy 
beépített Lucene indexelő motort vagy a Retain  
nagy teljesítményű indexelő motorját használja 
(nagyobb telepítések esetén).

Bizalmas címkézés: A megnevezett felhasz-
nálók megjelölhetik az archivált üzeneteket 
bizalmasként. A bizalmas üzeneteket csak az 
arra jogosult felhasználók tekinthetik meg, és 
azokban csak ők kereshetnek.

Konfigurálható engedélyek: A felhaszná-
lóknak, rendszergazdáknak és másoknak a 
hozzáférési szabálygyűjteménnyel vagy a be-
állított szerepekkel biztosíthat hozzáférést a 
Retain rendszer funkcióihoz.

Felhasználók postafiókjának kezelése: Lehe-
tővé teheti, hogy a felhasználók kereshesse-
nek az üzenetekben, valamint továbbíthassák, 
kinyomtathassák, visszaállíthassák, elérhes-
sék és megtekinthessék azokat az eredeti 
szövegkörnyezetükben rendszergazdai támo-
gatás kérése nélkül.

Tárolás és jelentés
Biztonságos tárolás: A Retain az üzenetek 
adatainak archiválásakor több biztonsági réte-
get alkalmaz akár a helyszínen, akár a felhőben 
van telepítve. A Retain több adatbázis-formá-
tumot is támogat, többek között az MS SQL, a 
MySQL, a Postgres és az Oracle adatbázisokat. 
A Retain biztonságos tárolást használ, ehhez 
az üzeneteket AES titkosítással, EMC Centera 
vagy NetApp Snaplock tárolás alkalmazásával 

archiválja. Windows Server vagy Linux Server 
alapú titkosított partíciók is használhatók. Ha 
a felhőbe telepíti, a felhőalapú archívum re-
dundáns és biztonságos adatközpontjaiban 
adatait biztonságban tudhatja.

Egypéldányos tárolás: A Retain az üzenetnek 
és a mellékletnek csak egy példányát archi-
válja. Ez egy nagyon fontos funkció, mert az 
Exchange és az Office 365 nem támogatja  
az egypéldányos tárolást, ezáltal jelentősen 
megnöveli tárolási költségeit. 

Harmadik féltől származó API: Lehetővé teszi 
harmadik fél külső integrációját a Retain rend-
szerében. Az információ integrálható az archí-
vumba, ugyanakkor megtartható az adathűség.

https://www.microfocus.com/hu-hu/home


Megnövelt rendszerteljesítmény: A Retain 
biztosítja az üzenetküldő rendszer optimális 
teljesítményét az üzenetküldési adatok bizton-
ságos archiválásával. Ezáltal az üzenetküldő  
kiszolgálón a tárolás a minimálisra csökken.

Rendszerstatisztikák és jelentés: Optimális 
rendszerteljesítmény biztosítása. A jelentések 
megtekinthetők az irányítópulton, rendszere-
sen elküldhetők e-mailben, vagy létrehozhatók 
és menthetők több formátumban, többek kö-
zött CSV, Excel, HTML és PDF formátumban.

Tudjon meg többet: 
www.microfocus.com/opentext

„Egy olyan megoldást kerestünk, amellyel az archiválás 
a megőrzésre vonatkozó jelenlegi jogszabályok szerint 

végezhető el. A Retain megfelel az összes belső és 
külső megfelelőségre vonatkozó szabályozásnak!”

STEFAN VETTER
Adótanácsadó és partner
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