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Zextras
SUITE
PARA
PROVEDORES
DE SERVIÇO

é o add-on modular que permite 
ampliar a capacidade do 
servidor de correio Zimbra para 
satisfazer as necessidades mais 
imprescindíveis, como backup 
em tempo real e recuperação
ou sincronização
push para celulares.

Zextras Suite

ZeXtras Suite
e seus módulos se gerenciam 

desde um zimlet dedicado, 
integrado completamente 

no próprio console de 
administração Zimbra.

A única maneira de levar
Zimbra Open Source

a um nível corporativo.

Altamente escalável, 
perfeito para todo tipo de 

infraestruturas.

Compre apenas o que necessita, 
pelo tempo que precisar
e da maneira que preferir, a 
um preço muito conveniente, 
a través de um sistema de 
licenciamento flexível.



FÁCIL
INTEGRAÇÃO

TRANSPARENTE:

MULTI-TENANCY:

RECUPERAÇÃO
FLEXÍVEL:

PLATAFORMA
INDEPENDENTE:

Tudo o que você precisa está
ao alcance da mão e nada menos

que no próprio console
de administração Zimbra.

Implemente uma infraestrutura
de correio multi-inquilino de maneira

simples e segura com funções
de delegação de administração por 

domínios e restrições de COS.

Toda a informação e funcionalidades 
ZeXtras Suite são compatíveis entre

versões Zimbra, sistemas
operacionais e arquiteturas.

O rango de opções
de recuperação de dados
vai desde um objeto
individual até contas
de correio, domínios
ou infraestruturas
inteiros.

Gerencie a infraestrutura Zimbra
com WHD e dê a seus clientes
acesso a través de CPanel.

SEM MIDDLEWARES 
ADICIONAIS:
ZeXtras Suite se integra com Zimbra
nativamente na infraestrutura atual.

INTEGRAÇÃO
COM CPANEL:

BACKUP MULTI-SITIO:

PROTEJA TUDO:

RECUPERAÇÃO
DE DESASTRES:

Aumente a segurança clonando a copia 
de segurança armazenada localmente em 
um datacenter secundário.

Proteja e-mails, reuniões, contatos, 
anexos, configurações
e compartilhamentos entre contas.

Nosso produto se desenhou para 
voltar “on-line” em poucos minutos 
em caso de um eventual desastre.
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SUPORTE:
Suporte técnico dedicado

de máxima prioridade.

BACKUP
EM TEMPO REAL:

MAIS CONTROLE:

Tanto os elementos
que compõem o correio
eletrônico como as mudanças 
realizadas nas caixas são
backupeados instantaneamente. 
Não mais perda de dados.

Logs e relatórios referentes
à atividade do Administrador

e seus clientes.
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POUPE
ESPAÇO DE

ARMAZENAMENTO:

PAGUE DE ACORDO
COM AS SUAS
NECESSIDADES:

POUPE NO ESPAÇO
DO BACKUP:

Graças aos algoritmos
de deduplicação e compressão 
você pode poupar até 50 % do 

espaço de armazenamento.

Pague somente aquilo
que realmente precisa
(e vende).

ZeXtras Backup está desenhado
para usar 50% menos de espaço
que nossos concorrentes.

POUPE TEMPO:
Desenvolvido especialmente 
para administradores
de sistemas com o fim de facilitar 
as tarefas rotineiras.

ARMAZENAMENTO
MAIS BARATO:
Utilize as políticas de armazenamento 
hierárquico (HSM) Zextras para criar 
volumes secundários em dispositivos 
mais económicos ou na nuvem, como por 
exemplo Amazon S3, ao mesmo tempo 
que mantém uma alta performance.

ESCALABILIDADE:
Permita que sua infraestrutura cresça
de maneira flexível e sem limites.

VALOR 
AGREGADO
OFERTA À MEDIDA:
Seja pioneiro na oferta “on demand”
com o melhor produto ao melhor preço. 
Deixe que seus clientes
escolham o que precisam.

SINCRONIZAÇÃO
MÓVEL:

Permita a seus clientes
sincronizarem os dispositivos

móveis e terem acesso
inclusive a elementos compartilhados.

A integração com Exchange ActiveSync 
foi otimizada e testada para funcionar 
virtualmente com qualquer dispositivo 

que suporte dito protocolo.

Melhore a colaboração entre os usuários 
com o sistema de mensagens

instantâneas e video integrados
de maneira nativa no Zimbra,

compatível com qualquer cliente XMPP.

COMPATIBILIDADE
COM OUTLOOK:
Integração nativa com as versões mais
recentes dos clientes de correio de
Microsoft: Outlook 13/16 e Windows Mail 8/10.

MENSAGENS
INSTANTÁNEAS

E VIDEOCHAT:

CONFIÁVEL:
Milhões de usuários no mundo inteiro
confiam na inovação de ZeXtras para
administrar aquilo que mais apreciam. 

Graças ao mais avançado backup em tempo 
real sua informação estará sempre segura.


