RPO ICT Solutions: altijd goed
Goede kwaliteit en beschikbaarheid leiden tot betere resultaten

Met e-mail archivering
raak je nooit meer een
mailtje kwijt

“Wij voldoen
hierdoor aan de eis
van de
Belastingdienst om
onze administratie
zeven jaar goed en
snel terug te
kunnen overleggen.
Alle mails,
afspraken en
agenda’s zijn goed
gearchiveerd.
Optimale controle
over onze bedrijfscommunicatie.”

E-mail is een van de meest gebruikte communicatiemiddelen uit het
bedrijfsleven. De eisen worden ook steeds strenger, het is wettelijk
verplicht om e-mail te bewaren. Dit houdt in dat e-mail berichten
beheerd en gearchiveerd moeten worden. Bovendien moeten deze
berichten, alsmede ook de bijlagen snel en effectief kunnen worden
opgezocht en gebruikt.
RPO werkt met de oplossing Veritas Enterprise Vault.cloud. Dit is een
service die is ontworpen om uw bedrijf te helpen bij het beheren van
e-mailopslag, het terugvinden van e-mail voor juridische kwesties en
het naleven van de regels en wetten. Hierbij worden interne en
externe e-mails veilig op een externe locatie gearchiveerd. Na het
archiveren hebt u snel en op elk moment toegang tot uw
gearchiveerde e-mails.
Enterprise Vault.cloud kan informatie uit de volgende bronnen
archiveren:

Microsoft Exchange; Microsoft Office 365

IBM Domino Microsoft Sharepoint
•
SalesForce Chatter; Blackberry SMS en PIN
•
Box; Instant messaging systems

ICT-oplossingen op
maat
Bij RPO ICT Solutions ontzorgen
we u. Met onze hard- en
software zorgen wij ervoor dat u
zich kunt richten op uw
kerntaken. U doet waar u goed
in bent: ondernemen. Dan wilt u
geen tijd en energie steken in
ICT.

Voor meer informatie
RPO ICT Solutions
Escudostraat 33
2991 XV Barendrecht
telefoon +31(0)78-6818688
fax +31(0)78-6818675
email: info@rpo.nl
www.rpo.nl

Specificaties digitale factuurverwerking
De dienst kan in twee vormen worden afgenomen:
Veritas Enterprise Vault Personal.cloud:
een speciaal gebouwde archiverings-optie voor de eindgebruiker
met een volledig intuïtieve ervaring. De gebruiker kan
gearchiveerde informatie terugvinden rechtstreeks vanuit de e-mail
client of vanuit ondersteunde Web browser.
Veritas Enterprise Vault Discovery.cloud:
Dit is de Persdonal.cloud versie uitgebreid met de mogelijkheid om
aangeduide gebruikers de mogelijkheid te geven over alle
mailboxen heen informatie op te zoeken of specifieke mails terug te
halen. Op beheerniveau kunt u gebruikers (bijvoorbeeld de
juridische afdeling of een externe jurist) specifieke rechten en
toegang geven. Hierdoor kunt u ook de uitvoering van
E-Discovery uitbesteden, de IT dienst ontlasten en dit zonder de
totale controle en overzicht in te leveren.
Met Enterprise Vault.cloud stelt u kritische informatie veilig in een
online opslagplaats binnen een van de eigen beveiligde datacenters
van Veritas. Het biedt een intuïtieve eindgebruikerservaring en een
uitgebreide zoekfunctie die bovendien de resultaten snel toont.
Daarnaast biedt de ingebouwde E-Discovery functionaliteit een
mate van selfservice aan juristen hetgeen het E-Discovery proces
versnelt.
De voordelen van Enterprise Vault.cloud op een rijtje:

Snel zoeken en terughalen van gearchiveerde informatie:
geavanceerde filtering technieken die binnen enkele
seconden het zoekresultaat toont.

E-Discovery workflow:
dit versnelt het E-Discovery proces door juristen toegang
te geven tot gearchiveerde informatie wanneer dat nodig
wordt geacht voor juridisch onderzoek.

Ongelimiteerde opslag en retentie:
verzachten van opslag- en budget uitdagingen door
ongelimiteerde opslag en retentie voor een vast bedrag
per gebruiker per maand. Hierin zit bovendien
automatische updates, onderhoud en support dat 24 uur
per dag, 7 dagen per week beschikbaar is.

Altijd en overal toegang tot het archief:
u verbetert de productiviteit met Mobile Web Access.
Hiermee heeft uw medewerker toegang tot archieven
vanaf een smartphone, tablet, zonder een applicatie te
hoeven downloaden.

