
MessageLabs Hosted Email Continuity 

- kan e-postnedetid bety katastrofe for virksomheten din ? 

E-post er blitt en nødvendig del av viktige forretningsprosesser og daglige gjøre-

mål. Men det å sørge for maksimal oppetid for viktige e-postsystemer er en ut-

fordring for både store og små bedrifter.  

Tradisjonelle tiltak for høy tilgjengelighet, for eksempel samling og replikering, 

krever omfattende IT-ekspertise og kan være dyrt å implementere. Mange virk-

somheter som har løsninger for høy tilgjengelighet, kan også oppleve e-

postnedetid hvert år.  

De faktiske kostnadene ved at e-posten er nede – enten det er planlagt eller ikke, 

omfattende eller delvis – vises ikke kun i tapt fortjeneste og redusert produktivitet. 

Nedetid kan ødelegge forholdet til kunder, partnere og leverandører. Det kan 

også føre til datatap, bøter for brudd på regler eller økt sikkerhetsrisiko siden 

brukerne tyr til personlige e-postkontoer for å sende jobbrelatert e-post når e-

posten er nede. 

MessageLabs Hosted Email Continuity tilbyr et rimelig ekstrasystem for e-post som 

aktiveres i løpet av minutter, og som gir uavbrutt bruk av e-post hvis en e-

postserver er nede.  

MessageLabs Hosted Email Continuity-tjenesten tilbyr et ekstra e-postsystem som 

er synkronisert med hoved-e-postsystemet, kontaktlister, kalendere og annen 

informasjon. Tjenesten er plassert eksternt, så hvis du opplever uforutsett nedetid 

på arbeidsplassen, blir e-posten tilgjengelig når MessageLabs Hosted Email Conti-

nuity aktiveres. E-posten krypteres ved overføring med SSL- og AES-teknologi. All 

trådløs trafikk krypteres med 3DES for å støtte retningslinjer for dokumentasjons- 

og informasjonshåndtering (RIM). 

Hvis hovedsystemet er nede, kan tjenesten aktiveres for sluttbrukerne på noen 

minutter slik at de får tilgang til e-post via en nettleser, en trådløs BlackBerry-

enhet eller Outlook. MessageLabs Email Continuity kan integreres med Exchange, 

Outlook, og Active Directory eller Lotus Notes. E-posten synkroniseres automatisk 

på nytt når hovedsystemet for e-post fungerer igjen. 

FUNKSJONER FORDELER 

Hurtig aktivering Kan aktiveres på noen minutter, 

og gir ansatte tilgang med e-post 

og mobiltelefon så lenge systemet 

er nede. 

Datasynkronisering 

som alltid er på 

Unngår merarbeid for IT-

medarbeiderne ved automatisk å 

synkronisere bedriftens kataloger, 

brukerkontoer, kontakter, kalen-

dere og distribusjonslister. 

Rask ett-trinns gjen-

oppretting 

Gir rask ett-trinns gjenoppretting 

av sendt og mottatt e-post til 

hovedsystemet. Reduserer syste-

mets kompleksitet og administra-

tive problemer. 

Gjenoppretting i priori-

tert rekkefølge 

Når løsningen er lagt inn, kan 

administratorer i hele virksomhe-

ten bruke tjenesten til å prioritere 

rekkefølgen som servere, lagrings-

grupper og postkasser gjenopp-

rettes i. 

Beholder metadata fra 

e-post mens systemet 

er nede 

Gjenoppretter meldinger til e-

postserveren med metadataene 

intakt (inkludert klokkeslett/dato, 

blindkopimottakere og lest/ulest-

status) som kan brukes som tek-

niske data i juridisk øyemed. 

Kompatibel med andre 

e-posttjenester fra 

MessageLabs 

I kombinasjon med andre vertsba-

serte MessageLabs-tjenester, gir 

tjenesten en omfattende løsning 

for e-postsikkerhet og administra-

sjonsbehov  

Ta kontakt med Lantech AS i dag for en 

samtale om hvordan vi kan sikre bedriften 

din for fremtiden 



www.lantech.no  Tlf. 22821550  post@lantech.no 
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