
Retain for GroupWise
Micro Focus® Retain™ Unified Archiving fornece arquivamento de nível empresarial para o GroupWise® 
no local ou na nuvem. O Retain arquiva de forma segura todos os e-mails, compromissos, arquivos e 
anexos do Micro Focus GroupWise. Esses dados são arquivados em um local central, o qual pode ser 
acessado diretamente por usuários finais e administradores através do Web Access Archive Viewer 
do Retain.

Destaques do produto
O arquivo do Retain inclui ferramentas avan-
çadas para permitir que a sua organização 
acesse, pesquise e audite rapidamente dados 
de comunicação arquivados. Coloque facil-
mente contenções de litígio, imprima, envie, 
salve, edite e exporte seus dados de mensa-
gem. O Retain reduz custos, diminui riscos e 
gerencia a complexidade no local ou na nuvem.

Principais funções
Opções do ambiente
Sistemas GroupWise suportados: o Retain 
suporta o arquivamento para GroupWise 7.0.3 
HP1 ou superior, GroupWise 8, GroupWise 
2012 e GroupWise 2014+.

Arquivamento unificado: todos os dados de 
mensagens, incluindo e-mails, compromissos 
e anexos multiplataformas, são arquivados em 
um único arquivo de dados. Isso dá a você a 
capacidade de pesquisar, publicar e executar o 
eDiscovery a partir de um local central.

Arquivamento unificado baseado em po-
líticas: o Retain fornece políticas totalmente 
configuráveis   que permitem definir os dados 
de mensagens de e-mail que você deseja ar-
quivar. Essas políticas permitem definir o que é 
arquivado com base no tipo de caixa de correio, 
na origem da mensagem, no tipo de item, no 

status da mensagem, na idade da mensagem 
e nos anexos. Você também pode filtrar por 
pasta e tipo de anexo. Além disso, o Retain 
tem a capacidade de implementar políticas de 
retenção para todos os dados arquivados.

Acesso flexível ao arquivo: pode-se fazer 
buscas e pesquisas no Retain Archive direta-
mente de vários pontos de acesso, incluindo 
do cliente de e-mail, do aplicativo móvel do 
Retain, do cliente de acesso Web baseado no 
navegador e do Offline Archive Viewer. Além 
disso, os dados arquivados podem ser expor-
tados para um visualizador de arquivo indepen-
dente portátil.

Exclusão de mensagens: o Retain contém 
políticas de exclusão de mensagens para re-
duzir o espaço de armazenamento e a carga 
do servidor no sistema. As políticas podem ser 
definidas para excluir e-mails do servidor de-
pois de serem arquivados no Retain ou após 
exceder o tempo de retenção.

Migração de plataforma: arquive todos os 
dados de mensagens atuais no Retain, imple-
mente o novo sistema de mensagens e en-
tão conecte o Retain ao novo sistema. Todos 
os dados estarão acessíveis sem tempo de 
espera ou interrupções de usuário final em 
serviço.
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Além do arquivamento de e-mail do GroupWise,  
o Retain fornece um arquivo unificado de todas as 
comunicações empresariais, incluindo e-mail, mídia 
social e dados de comunicação móvel, para avaliação 
de casos, pesquisa e eDiscovery. Pode ser implantado 
no local ou na nuvem. Isso inclui arquivamento de 
e-mail para as plataformas Microsoft Exchange, 
Office 365, Gmail e Micro Focus GroupWise.  
O Retain Mobile arquiva dados de comunicação de 
dispositivos móveis para Android, BlackBerry e iOS, 
incluindo SMS/mensagens de texto, mensagens 
BBM, BBM Protected, registros de chamadas 
telefônicas e mensagens PIN. O Retain Social 
fornece monitoramento e informações de dados no 
contexto e tom da mensagem de todas as postagens 
no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, 
Vimeo, Flickr, Pinterest e Google+ (dentro e fora da 
rede).
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Single Sign-on: o Retain oferece single 
sign-on para os usuários acessarem seus ar-
quivos, seja usando o GroupWise Client ou o 
WebAccess.

Plug-in do GroupWise: mensagens arqui-
vadas podem ser acessadas e pesquisa-
das diretamente do GroupWise Client ou do 
GroupWise WebAccess. O Retain fornece a 
capacidade de armazenar em cache dados 
arquivados, com base em critérios específicos.

Implantação sem preocupações: seja sua 
escolha uma solução no local ou na nuvem da 
Micro Focus, orientaremos você durante todo 
o processo de implementação.

Arquivo unificado na nuvem ou no local: 
escolha como os dados serão armazenados. 
Os dados arquivados podem ser armazenados 
no local, atrás do seu firewall organizacional, 
ou na nuvem da Micro Focus.

SMTP e Secure FTP Forwarding: o SMTP e 
o Secure FTP Forwarding de todas as mensa-
gens estão disponíveis com base nas neces-
sidades individuais da organização.

eDiscovery, Acessar, Procurar, 
Pesquisar e Exportar
eDiscovery embutido: as ferramentas do 
eDiscovery do Retain permitem às organiza-
ções colocar facilmente contenções de litígio, 
imprimir, encaminhar, salvar, editar, excluir e 
exportar dados de mensagens.

Funcionalidade de exportação completa: 
exporte os dados facilmente para qualquer um 
dos formatos de visualizador de arquivos PST, 
PDF ou independente. O arquivo exportado é 
totalmente indexado, pesquisável e inclui um 
sumário para navegação rápida.

Conformidade e controle: o arquivo pessoal 
do GroupWise apenas cria arquivos no nível 
do usuário e não um arquivo de sistema am-
plo. Este arquivo não pode ser publicado pelo 
eDiscovery e não pode ser acessado e pesqui-
sado a partir de um local central. Isso coloca 
sua organização em risco de perda de dados 
e violação de conformidade. O Retain suporta 
SmartPurge e fornece a você o arquivamento 
de sistema amplo, pesquisa, publicação e fer-
ramentas eDiscovery para ajudá-lo a garantir 
que os seus arquivos de dados estão comple-
tos e em conformidade.

Controle completo de dados: estejam os 
seus dados arquivados no local ou na nuvem, 
você mantém o controle deles, você sempre 
saberá onde os dados estão armazenados e 
apenas os usuários nomeados têm acesso aos 
dados. Quando for preciso acessar ou exportar 
os dados, você poderá fazê-lo de forma fácil 
e rápida.

Web Access Archive Viewer: somente o 
Retain oferece uma interface baseada em 
navegador fácil de usar com avançadas fer-
ramentas de pesquisa que permitem rapi-
damente acessar, pesquisar e executar o 
eDiscovery no arquivo.

Offline Archive Viewer: os usuários podem 
navegar e pesquisar o arquivo do Retain sem 
acessar a web com o Offline Archive Viewer.

Controle de edição: os dados exportados 
podem ser redigidos, assegurando que as in-
formações pessoais ou outros itens redigidos 
não se tornem parte da solicitação de registros 
abertos.

Permissões configuráveis: a lista de con-
troles de acesso gerencia o acesso de usu-
ários, administradores ou outras pessoas aos 
recursos e às funcionalidades do sistema do 
Retain, concedendo permissões personalizá-
veis   baseadas em função.

Navegação e pesquisa embutida de da-
dos arquivados: o Retain apresenta uma fer-
ramenta de pesquisa semelhante ao Google 
para possibilitar uma pesquisa rápida e fácil de 
todos os dados de comunicação eletrônica em 
um arquivo central. Isso elimina a necessidade 
de pesquisar vários arquivos ou sistemas de 
fornecedores para cada tipo de mensagem. A 
ferramenta retorna resultados instantâneos no 
momento que um usuário digita as informa-
ções, e inclui sugestões de pesquisa à medida 
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que os termos de pesquisa são inseridos no 
sistema (como assunto, corpo, texto, ende-
reço de e-mail, etiquetas, usuários e outros 
campos). A ferramenta também tem suporte 
para termos limitados de expressões regula-
res (REGEX), permitindo pesquisas de termos 
como números de seguridade social, cartão de 
crédito e muito mais. Além disso, a ferramenta 
de pesquisa remove registros duplicados da 
pesquisa, reduzindo o número de ocorrências 
de uma pesquisa específica. O Retain também 
fornece a tecnologia do recurso de pesquisa 
avançada para pesquisar, realizar ações e rea-
lizar atividades do eDiscovery em conjuntos de 
dados conectados não contidos no repositório 
do arquivo. O assistente de pesquisa permite a 
criação de critérios de pesquisa exatos.

Contenção de litígio: para proteger o e-mail 
potencialmente envolvido em litígios futuros, o 
Retain pode sinalizar um item arquivado para 
protegê-lo de exclusão ou ações até que a 
suspensão seja removida.

Trilha de auditoria: o Retain cria uma trilha 
de auditoria pesquisável de todos os adminis-
tradores e usuários que têm permissão para 
pesquisar o arquivo, permitindo que você tenha 
um registro de toda a atividade.

Marcação inteligente: administradores e 
usuários finais podem criar etiquetas perso-
nalizadas para mensagens dentro do arquivo. 
Essas etiquetas são pesquisáveis para um 
eDiscovery mais fácil.

Gerenciamento de caixa de correio de 
usuário final: pesquise e restaure facilmente 
os dados com o Retain Web Access Archive 
Viewer. Os usuários finais têm a capacidade 
de pesquisar, encaminhar, imprimir, restaurar, 
acessar e exibir mensagens em seu contexto 
original sem o suporte do administrador.

Recuperação rápida e fácil: o Retain contém 
um mecanismo de indexação Lucene embu-
tido ou o Mecanismo de Indexação de Alto 
Desempenho do Retain (para implantações 
maiores).

Mecanismo de indexação de alto desem-
penho do Retain: o Retain conta com o me-
canismo de indexação de alto desempenho 
para garantir uma recuperação de dados rá-
pida e fácil. Todas as mensagens arquivadas 
no Retain estão imediatamente disponíveis 
para acesso, pesquisa e eDiscovery. Há uma 
latência quase nula entre o momento em que 
uma mensagem é arquivada e quando é inde-
xada e está disponível para ser pesquisada. O 
mecanismo de indexação de alto desempenho 

é um índice de alto desempenho agrupado 
em clusters com capacidade de suportar uma 
quantidade ilimitada de solicitações de pes-
quisa. O mecanismo externo está disponível 
em um formato de equilíbrio de carga para 
maior desempenho, ou em um formato de fai-
lover para redundância. O mecanismo pode ser 
usado no formato de equilíbrio de carga, de 
failover ou em ambos, dependendo das ne-
cessidades de uma organização.

Marcação inteligente, confidencial e ba-
seada em regras: os administradores e os 
usuários finais podem criar etiquetas perso-
nalizadas para mensagens dentro do arquivo. 
Auditores, administradores e outros usuá-
rios autorizados podem marcar mensagens 
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arquivadas como confidenciais. Essas men-
sagens marcadas só podem ser exibidas ou 
pesquisadas por usuários com direitos con-
cedidos. E as mensagens podem ser mar-
cadas como confidenciais ou marcadas com 
etiquetas durante o arquivamento de acordo 
com critérios definidos, incluindo expressões 
regulares. Essas etiquetas são pesquisáveis 
para um eDiscovery mais fácil.

Armazenamento e geração de relatórios
Armazenamento seguro: o Retain arquiva 
os dados de mensagens com várias camadas 
de segurança, sejam implantadas no local ou 
na nuvem. O Retain oferece suporte a vários 
bancos de dados, incluindo MS SQL, MySQL, 
Postgres e Oracle. Além do armazenamento 
seguro, com as mensagens sendo arquivadas 
usando criptografia AES, EMC Centera ou ar-
mazenamento NetApp Snaplock, as partições 
criptografadas opcionais do servidor Windows 
ou Linux podem ser usadas. Além disso, o 
Retain inclui suporte nativo para a tecnologia 
iCAS. E, quando implantado na nuvem, o Micro 
Focus Cloud conta com data centers redun-
dantes e seguros, mantendo os seus dados 
em segurança e protegidos.

Armazenamento de instância única: o 
Retain arquiva apenas uma cópia de uma men-
sagem e anexo.

API (Application Programming Interface) 
de terceiros: permite a integração externa 
de terceiros no Retain. As informações podem 
ser inseridas no arquivo, mantendo a fidelidade 
dos dados.

Suporte e atualizações contínuas de ar-
mazenamento: sem preocupações com su-
porte 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
atualizações em andamento e manutenção. 

Aumento do desempenho do sistema: o 
Retain garante o desempenho ideal dos sis-
temas de mensagens, arquivando de forma 
segura os dados de mensagens. Isso mantém 
o armazenamento no servidor de mensagens 
no mínimo.

Estatísticas e relatórios do sistema: moni-
tore o desempenho do sistema. Os relatórios 
podem ser visualizados em um painel de con-
trole, enviados por e-mail periodicamente ou 
gerados e salvos em vários formatos, incluindo 
CSV, Excel, HTML e PDF.
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“O Retain é um programa de arquivamento muito bom.  
Se você está executando o GroupWise, por que você 

usaria qualquer outro? Ele é econômico. Funciona bem. 
Além disso, não é preciso ser um especialista para usá-lo.”

GEORGE ARMSTRONG

Diretor Assistente - Serviços de Informação
Mildred Independent School District
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