
Exchange para 365: o plano para 
mover-se para a nuvem
Migrar o seu sistema de e-mail para a nuvem é uma escolha sábia. Em média, um sistema de e-mail 
baseado em nuvem pode gerar uma economia de aproximadamente 35% ao ano em comparação com 
instalações no local. Migrar do Exchange para o Office 365 é uma decisão comumente encontrada 
em muitas empresas hoje.

Antes de fazer a migração do Exchange para 
o Office 365, há considerações importantes 
que você precisa abordar. Você precisa de uma 
maneira rápida e eficiente de migrar todos os 
seus dados, incluindo:

  Caixas de correio

  Itens do calendário

  E-mail

  Livros de endereços

  Usuários

  Tarefas

  Pastas

Simplifique o processo de 
migração com a Micro Focus — 
faça a migração para o Office 365 
com segurança
O Micro Focus® Retain™ Cloud fornece ar-
quivamento de mensagens unificado mul-
tiplataforma, eDiscovery e publicação para 
organizações que estão procurando reduzir 
custos, gerenciar complexidade e mitigar ris-
cos no local ou na nuvem. O Retain é especia-
lizado em extrair, armazenar, indexar, pesquisar, 
publicar e importar e-mails e dados associados 
de forma eficiente e completa. Durante o pro-
cesso de extração, o Retain copia os dados 
de e-mail em seu formato de arquivo de plata-
forma agnóstica de e-mail.

Depois de arquivar os dados de e-mail com 
o Retain, você pode facilmente importá-los, 
tudo ou em parte, para qualquer outro sistema 
de e-mail, incluindo para o Office 365. Em se-
guida, comece a arquivar na nova plataforma 
de e-mail. Os usuários finais podem também 
acessar, pesquisar e restaurar os dados ar-
quivados através do plug-in Retain Outlook. É 
uma experiência do usuário perfeita. 

Benefícios da migração com o 
Office 365
Menor custo: muitos utilitários de migração 
são caros, exigem consultores especializados e 
nunca são usados após a conclusão da tarefa. 
O Retain fornece as ferramentas e os serviços 
necessários para executar a migração. Além 
disso, fornece uma solução de arquivamento 
empresarial com um conjunto completo de fer-
ramentas forenses que trabalham para manter 
a sua propriedade intelectual segura e dentro 
do seu controle antes, durante e após uma mi-
gração. A área de armazenamento comprimida 
do Retain reduz o tempo de backup, aproveita 
o armazenamento de menor custo e econo-
miza a largura de banda da rede. Com o seu 
e-mail seguro no Retain, você nunca precisará 
se preocupar com arquivos locais ou arquivos 
PST, pois todas as cópias de e-mail são impor-
tadas para o Retain.

Flyer
Retain Email

“O Retain possui centralizada toda 
a retenção de e-mails e a tecnologia 
de instância única incorporada 
permite que uma quantidade muito 
maior de dados seja armazenada. 
Em execução há mais de um ano no 
Historic Royal Palaces, a velocidade 
de pesquisa do Retain, mesmo em 
muitos milhares de registros, é 
incrivelmente alta.”

ROB ELLNER

Gerente de Rede
Historic Royal Palaces
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Risco reduzido: ao ter os e-mails armazena-
dos no data center (em vez de na nuvem da 
Microsoft) em um formato de plataforma ag-
nóstica de e-mail, é possível escolher ou alterar 
os sistemas de mensagens conforme desejar, 
mantendo o controle dos dados. Se surgirem 
complicações, você tem acesso a uma equipe 
de suporte de classe mundial, com a equipe de 
suporte experiente e os parceiros técnicos da 
Micro Focus, que tem oferecido suporte a am-
bientes de mensagens por mais de 10 anos. 
No caso de inatividade da Internet, O Retain 
armazena todas as mensagens na LAN para 
que os e-mails continuem seguros e acessí-
veis. As informações do cliente de sigilo legal e 
proprietárias são armazenadas com segurança 
durante todo o processo longe de qualquer 
dano potencial.

Diminui o tempo de espera do usuário: 
com o Retain, os usuários podem acessar seus 
e-mails por meio de qualquer navegador da 
Web, a qualquer momento, durante ou após a 
migração, e podem reintroduzir seus e-mails 
no Office 365. A busca simplificada do Retain 
não exige treinamento e todos os e-mails são 

apresentados exatamente como armazenados 
no sistema de e-mail. O Retain é exclusiva-
mente capaz de suportar simultaneamente 
múltiplas plataformas de e-mail, o que dá a 
você a capacidade de dividir a migração dos 
usuários em fases.

Maior eficiência: você escolhe quais dados 
(e-mail, tarefas, pastas, itens de calendário ou 
blocos de endereços) migrar, de acordo com a 
sua programação, enquanto ainda tem acesso 
aos dados antigos e de movimento lento. Mas 
migrações para nuvem, todos os dados são 
transferidos em um formato comprimido, ga-
rantindo transferências mais rápidas (por 
exemplo, um e-mail com múltiplos destinatá-
rios é movido uma única vez, não uma vez por 
caixa de correio).

Elimina os aborrecimentos: gere relatórios 
valiosos em locais de arquivo pessoal, tama-
nhos de caixa de correio, regras e pastas 
compartilhadas. Isso permite que a sua equipe 
determine os requisitos de tempo e recursos 
para planejar a melhor abordagem para geren-
ciar a migração e garantir o sucesso.
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  O arquivamento do Basic Office 365 tem 
algumas deficiências, incluindo:   O Retain resolve essas deficiências:

  O Office 365 não possui ferramentas de pesquisa ou 
publicação

  O Retain fornece ferramentas avançadas de pesquisa 
e publicação. Os dados são facilmente pesquisados   
e exportados através das ferramentas de publicação 
integradas.

  O Office 365 não possui acesso centralizado aos dados 
da mensagem

  Com o Retain, você tem acessibilidade centralizada: todos 
os dados arquivados podem ser acessados a partir do 
portal Web simples.

 O Office 365 possui espaço de arquivo limitado  O Retain oferece espaço de arquivo ilimitado

 O Office 365 possui opções limitadas de eDiscovery   O Retain possui poderosas ferramentas integradas de 
eDiscovery, com um visualizador autônomo e contenção 
de litígio, além de ferramentas para imprimir, enviar, salvar, 
redigir, exportar e pesquisar

 O sistema do Office 365 exclui automaticamente as 
mensagens apagadas pelo usuário

  O Retain é uma solução de arquivo baseada em políticas. 
O Retain também desativa a opção de exclusão automática 
do Office 365.

  O Office 365 cria apenas arquivos pessoais, não um 
arquivo de sistema amplo

   O Retain fornece um controle centralizado de todo o 
arquivo de dados de mensagens

  Você não controla os dados arquivados, portanto, as 
políticas do Office 365 podem não corresponder às suas 
políticas de arquivamento

   Controle completo de dados. Você pode manter todos os 
benefícios do Office 365 e garantir que o seu sistema de 
mensagens esteja arquivado de forma segura no local ou 
na nuvem.
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