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Przewaga Barracudy
• Brak opłat za ilość użytkowników lub serwerów
• Dostęp z dowolnej lokalizacji dzięki aplikacjom mobilnym
• Dedykowany plugin do MS Outlook
• Automatyczne wykrywanie oraz importowanie plików PST
• Stubbing załączników oraz wiadomości
•
•
 Centralne zarządzanie oparte na chmurze
Bezpłatna wymiana sprzętu na nowy po czterech latach

O produkcie
• Kompleksowa integracja ze wszystkimi serwerami pocztowymi
• Kompresja i deduplikacja
• Bogate możliwości wyszukiwania oraz eksportowania
• Elastyczne reguły przechowywania, uwzględniające czas oraz treść
• Administracja oparta na rolach
• Archiwizacja na czas nieokreślony dla celów prawnych 

(litigation holds)

Barracuda Message Archiver w 100% sprostał naszym oczekiwaniom w zakresie przechowywania poczty, 
eliminując m.in. istotny problem z pojemnością Microsoft Exchange. Dodatkowo, dzięki bogatym możliwościom 
dostępu oraz przeszukiwania naszych wiadomości, możemy spokojnie patrzeć w przyszłość.

IT Systems Analyst
Jednostka administracji 

rządowej U.S.

Barracuda Message Archiver

Wyszukiwanie oraz przywracanie zarchiwizowanych wiadomości z dowolnej lokalizacji

Microsoft Outlook Add-in Barracuda Message Archiver Interfejs www

Aplikacje mobilne Serwer pocztowy

Efektywna archiwizacja poczty w przystępnej cenie

Codzienne, intensywne użytkowanie firmowego serwera pocztowego powoduje, 
że z czasem staje się on pokaźnych rozmiarów archiwum wiadomości. Barracuda 
Message Archiver znacznie ułatwia przechowywanie, odzyskiwanie oraz eksport 
wiadomości, ograniczając w dużym stopniu koszty oraz zużycie lokalnych zasobów.

Dzięki zaawansowanym mechanizmom 

kompresji oraz deduplikacji, Barracuda 

Message Archiver minimalizuje rozmiar 

przechowywanych wiadomości, przez co 

znacznie zwiększa efektywną pojemność 

serwerów pocztowych. Dodatkowo, 

możliwość przechowywania załączników 

na urządzeniu (attachment stubbing) 

ogranicza ilość wymaganego miejsca 

nawet o 85%. 

Barracuda Message Archiver tworzy 

kompleksowe i łatwe do przeszukiwania 

archiwum wszystkich otrzymanych oraz 

wysłanych wiadomości. Rozwiązanie 

zapewnia pełną zgodność z obowiązującymi 

standardami oraz wymogami dotyczącymi 

archiwizowania, przez co firmowa poczta 

jest bezpieczna oraz zawsze dostępna.

Dzięki łatwemu i pełnemu dostępowi 

użytkowników urządzeń mobilnych (iOS oraz 

Android) do wszystkich swoich wiadomości, 

również tych już skasowanych, Barracuda 

Message Archiver istotnie poprawia 

produktywność, zwiększając funkcjonalność 

oraz wydajność pracy. Nierzadko bardziej, niż 

natywne aplikacje do obsługi poczty na 

urządzeniach mobilnych.



PORÓWNANIE MODELI 150* 350* 450* 650* 850 950 1050
POJEMNOŚĆ

Maksymalna liczba użytkowników 150 500 1 000 2 000 4 000 6 000 18 000

Wielkość pamięci magazynowania 500 GB 2 TB 4 TB 8 TB 16 TB 24 TB 48 TB

SPRZĘT

Obudowa rack 1U 1U 1U 1U 2U 2U 3U

Wymiary (cm) 42,7 x 4,3 x 22,9 43,7 x 4,3 x 50,3 43,7 x 4,3 x 50,3 43,7 x 4,3 x 50,3 44,2 x 8,9 x 64,8 44,2 x 8,9 x 64,8 44,2 x 13,2 x 64,8

Waga (kg) 3,6 9,5 9,5 11,8 23,6 23,6 34,5

Ethernet 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit 1 x Gigabit

Prąd zmienny (Amp) 1,8 1,8 2,4 4,1 5,1 5,1 5,5

Macierz dyskowa RAID RAID-1 RAID-1 RAID-6 RAID-6 RAID-6 RAID-60

Pamięć ECC • • • •
Zasilanie nadmiarowe • • •
WSPIERANE PLATFORMY

FUNKCJE ZALEŻNE OD MODELU

Kompatybilność m.in. z Microsoft (Exchange, Office 365), Google Apps, Novell GroupWise, IBM Lotus Notes

Wysoka dostępność (HA) • • • • •
Personalizacja wyglądu • • • •
Sprzętowy adapter iSCSI • • •

Dystrybucja rozwiązań Barracuda Networks w Polsce:
DAGMA Biuro Bezpieczeństwa IT | ul. Bażantów 4/2 | 40-668 Katowice | tel. 32 793 11 00 | faks 32 793 11 90 | www.barracuda.com.pl

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia

Cechy produktu

Integracja
•

•
•

•
•
•

•
CIFS/iSCSI
Mechanizm księgowania Exchange
Importowanie z MS Exchange (MAPI)
Importowanie poprzez IMAP i POP3

Eksport plików PST oraz EML
Eksport do serwisu Copy (www.copy.com)
Usługi email w chmurze (Office 365, Google
Apps) za pośrednictwem Cloud Relay

Wyszukiwanie wiadomości
•

•
•
•

•

Wyszukiwanie pod kątem metadanych,
załączników oraz treści wiadomości
Wyszukiwanie złożone
Zapisane wyszukiwania
Oznaczanie wiadomości
Eksport wyników wyszukiwania

Dostęp do archiwów
•

•
•

Za pośrednictwem przeglądarki 
internetowej
Aplikacje iPhone/Android
Dodatek do MS Outlook

Wydajność
•

•
•
•

Przechowywanie załączników na 
urządzeniu (Exchange stubbing)
Deduplikacja
Kompresja
Konsolidacja plików PST

Bezpieczeństwo
•

•

•

Przechowywanie odporne na 
próby fałszowania danych
Skanowanie pod kątem 
złośliwego oprogramowania
Integracja z serwerami 
katalogów LDAP

Archiwizacja
•

•

•

Archiwizacja wadomości SMTP, 
pozycji kalendarza, zadań oraz 
kontaktów
Zautomatyzowane wykrywanie 
oraz import plików PST
Raportowanie wielkości poczty,
zużycia pamięci magazynowania,
oraz naruszenia reguł

Zarządzanie
•

•
•

•

•

•

•
Predefiniowane role
Szczegółowa kontrola dostępu 
oraz reguł
Audytor na poziomie domeny
Standardowe oraz własne reguły
- wulgarny język
- korzystanie z poczty w celach 
  prywatnych
- dane osobowe
Przegląd wiadomości 
naruszających reguły
Reguły przechowywania danych 
oparte o czas oraz treść
Archiwizacja na czas nieokreślony 
dla celów prawnych (litigation holds)

Barracuda Energize Updates
•
•
•

•
•

Standardowe wsparcie techniczne
Aktualizacje definicji reguł
Aktualizacje definicji typów 
dokumentów
Aktualizacje sygnatur wirusów
Aktualizacje bezpieczeństwa

Opcje wsparcia
Instant Replacement

•

•

•

Jednostka zastępcza wysyłana 
następnego dnia roboczego
Dodatkowe telefoniczne wsparcie 
techniczne producenta 24/7
Bezpłatna wymiana sprzętu 
na nowy po czterech latach

Barracuda Networks     Barracuda Message Archiver: Efektywna archiwizacja poczty w przystępnej cenie

* Modele dostępne również w wersjach wirtualnych (Vx)


