Mimecast versterkt archiveringsfuncties met File Archivering, Sharepoint
Integratie en Document Zoeken
Opnieuw focus op de productiviteit met altijd en overal toegang tot e-mail en documenten

Lisse, 31-10-2012, TBLine, de Mimecast Certified Partner voor Nederland, maakt bekend dat
Mimecast® - marktleider met haar op cloud technologie gebaseerde oplossing voor e-mailarchivering,
e-mailbeschikbaarheid en e-mailbeveiliging voor Microsoft Exchange en Office 365 – haar cloudarchiveringsfuncties heeft herzien.
Mimecast introduceert File Archivering waarmee een gebruiker gearchiveerde documenten opzoekt
vanuit Outlook, de Mimecast Personal Portal of de iPad. Deze nieuwe iPad app toont alle documenten
die de gebruiker heeft opgeslagen in e-mail, Box, Dropbox, SharePoint, netwerkschijven en de eigen
map Documenten.
Ook heeft Mimecast een hechte integratie tussen SharePoint en e-mail tot stand gebracht. Gebruikers
doorzoeken het e-mailarchief vanuit SharePoint of vinden SharePoint documenten terug vanuit Outlook.
“Het archief is nu zoveel meer dan een passieve gegevensopslag” zegt Grant Hodgkinson, Product
Director Unified Email Management van Mimecast. “Wij zien het archief als een altijd beschikbare,
streng beveiligde en vooral uiterst nuttige bron van informatie voor de IT medewerker en eindgebruiker.
Het archief ondersteunt de dagelijkse communicatie en is er dus niet alleen voor die enkele e-Discovey
zaak. Het Mimecast archief bevat daarom meer dan e-mail en wat misschien nog belangrijker is, het
geeft de gebruiker snelle zoekfuncties via de iPad of met Outlook. Kortom, archivering is niet wat er
“ingaat”, maar hoe nuttig het is als het er “uitkomt”.
De belangrijkste punten van deze annoncering zijn:
Mimecast File Archivering is de oplossing voor het archiveren van documenten uit SharePoint, Box,
Dropbox, netwerkschijven en persoonlijke bibliotheken, met centrale voorzieningen voor e-Discovery,
beheer en compliancy.
Mimecast Services voor Outlook versie 4 biedt gebruikers toegang tot het volledige persoonlijke archief
vanuit Outlook. Gebruikers bladeren door e-mailmappen, hanteren de zoekfunctie, beantwoorden
opgezochte e-mails, drag-en-drop e-mails van het archief naar de inbox, en meer.
Mimecast Services voor SharePoint is ontwikkeld om het e-mailarchief te doorzoeken vanuit
SharePoint.
Mimecast Personal Portal is een e-mailportaal waarmee gebruikers het persoonlijk e-mail- en
documentarchief met een webbrowser doorzoeken, hun registratie van geblokkeerde en toegestane
afzenders beheren en tevens e-mail verzenden en ontvangen bij uitval van de e-mailserver.
Mimefiles, beschikbaar in de Apple AppStore in november, is een iPad app waarmee op een uniforme
wijze documenten uit Box, Dropbox, SharePoint, netwerkschijven en e-mailbijlagen gezocht en
gepresenteerd worden. Tevens wordt de audit trail van elk document getoond, ofwel wie e-mailde aan
wie en wanneer, en welke e-mail bij het document hoorde.
Bekijk de video op: www.tbline.nl/file-archivering-annoncering.htm
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Over Mimecast
Mimecast (www.mimecast.com) delivers cloud-based email management for Microsoft Exchange,
including archiving, continuity and security. By unifying disparate and fragmented email environments
into one holistic solution that is always available from the cloud, Mimecast minimizes risk and reduces
cost and complexity, while providing total end-to-end control of email. Founded in the United Kingdom
in 2003, Mimecast serves over 6,000 customers worldwide and has offices in Europe, North America,
Africa and the Channel Islands.

