


Oferecemos um módulo
para cada necessidade.

Zimbra Suite Plus é a solução modular que 
permite ampliar o potencial do servidor 
Zimbra da maneira mais fácil, por exemplo, 
com funções de backup a quente e 
sincronização push para dispositivos móveis.

Compre apenas o que precisar, pelo tempo 
que quiser e da maneira que preferir,
a um preço muito competitivo
e com um sistema de licenciamento flexível.
Zimbra Suite Plus e seus módulos são 
gerenciados diretamente desde o zimlet 
administrativo dedicado, integrado 
completamente no console Zimbra.

Criado para ampliar
a capacidade

do server Zimbra



Uma experiência Zimbra a um preço notavelmente competitivo

Certificado para:

Suporta Zimbra 8.6.0 e superior

Zimbra Network Edition Professional

Zimbra Network Edition Standard

Zimbra Open Source Edition



Backup Plus é a única solução
de backup e recuperação a quente 
para Zimbra. Graças a seu motor
de vanguarda, de escaneio em tempo 
real, encarrega-se de resguardar cada 
elemento do servidor,
com absoluta precisão.

Foi projetado especificamente para 
evitar a perda de informação mediante 
o uso de algoritmos atômicos que 
garantem a consistência, ao tempo
que permite poupar espaço graças
à deduplicação inteligente
e ao sistema de compressão.

O único e verdadeiro
backup em tempo real

para Zimbra



Desenhado especialmente para satisfazer suas necessidades

Backup Plus oferece várias opções de recuperação, 
desde um único objeto até um disaster recovery.

Todos os modos de recuperação são transparentes 
para o usuário final, e funcionam independentemente 

da versão, arquitetura ou sistema operacional,
pelo que é possível recuperar toda informação

em um novo servidor Zimbra.
 

Backup Plus lhe permite também extrair uma snapshot 
do sistema de correio e armazená-la

em qualquer dispositivo que se deseje.
Sua completa automatização e sua integração perfeita 

com o console Zimbra fazem de Backup Plus a opção 
perfeita para todos aqueles administradores

que queiram proteger a informação
da maneira mais fácil e segura possível.

External restore 
Restaure todos os dados e configurações, ou realize apenas 
uma importação provisional desde a própria pasta de arquivos 
de Backup Plus ou desde um backup externo.

Recuperação de elementos individuais
Recupere elementos individualmente
a partir do seu ID único.

Recuperação “em nova conta”
Restaure os dados em uma conta nova de sua escolha,
com possibilidade de ocultá-la da GAL, para restabelecer
assim objetos individuais ou pastas.

Modo de recuperação “Undelete”
Recupere os dados apagados durante um intervalo de tempo 
selecionável, dentro de uma pasta dedicada na caixa do usuário.

Recuperação de contas
Restabeleça uma conta apagada para o último estado disponível.

Restauração de BLOBs
Restaure BLOBs de dados danificados fazendo referência 
cruzada à base de dados de Zimbra e os dados de Backup Plus.M
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Mail ContactsE ventsC aseP references

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?

mail@zimbra.com
hello! how are you?

mail@zextras.com
hello! how are you?

RECUPERE

USE POUPE



Backup em tempo real
Salve todas as mudanças feitas no sistema 
assim que acontecem. Não mais perda 
de dados por falta de planificação do 
backup ou por falhas imprevistas no pior 
momento.

Ambiente 100%
independente
Backup Plus pode recuperar 
informação em qualquer outro 
sistema operacional, versão 
ou arquitetura suportados 
por Zimbra, sem importar a 
plataforma de origem.

100% transparente
para o usuário
As contas de e-mail estarão 
sempre disponíveis para o 
usuário, e todos os modos de 
restauração foram desenhados 
para serem totalmente 
transparentes e reduzir, assim, o 
impacto sobre o usuário.

Fácil de usar
Backup Plus requer apenas um 
clique para começar o processo 
de inicialização. O zimlet 
administrativo permite gerenciar 
tudo o que tem a ver com as 
opções de backup, incluindo 
controles de coerência e medidas 
de segurança.

Armazenamento
inteligente
Mediante o uso de algoritmos atômicos de 
escrita toda a informação salva permanecerá 
100% consistente e poderá movê-la para 
dispositivos de armazenamento externos, 
como fitas ou discos ópticos, inclusive 
enquanto o sistema de backup está 
funcionando normalmente.



Resposta rápida
ante desastres

Exclusão seletiva
por classe de serviço

Backup Plus está desenhado para 
restabelecer um servidor no menor 
tempo possível ante um eventual 
desastre. Tanto a pasta do backup 
a quente quanto o Backup Externo 
se podem utilizar para efetuar uma 
restauração, e todas as caixas estarão 
disponíveis em apenas minutos à 
medida que a informação está sendo 
recuperada.

Pode-se excluir do backup uma 
classe de serviço ou contas que 
não precisa resguardar, para assim 
poupar espaço em disco.

Compartilhamento 
consistente
Na informação restaurada 
por Backup Plus inclui-se 
também a estrutura de 
compartilhamentos entre os 
usuários para não ter que 
configurar tudo de novo 
logo de uma restauração ou 
recuperação de um desastre.

Snapshots autoconsistentes
Além do motor de backup em tempo real,
Backup Plus inclui uma função de backup externo 
para criar uma “imagem” consistente dos dados 
contidos no servidor Zimbra, permitindo-lhe 
armazená-los remotamente ou em um dispositivo 
magnético, para maior segurança.



Armazenamento
comprimido do backup
A compressão e deduplicação fazem com que o 
armazenamento do backup realizado por Backup 
Plus seja mais eficiente. O espaço médio ocupado é 
de aproximadamente 70% respeito da informação do 
servidor, gerando assim um custo menor.

6 modos de recuperação
São seis opções disponíveis de recuperação de dados, 
desde apenas um objeto até um domínio inteiro.

Proteja tudo, recupere tudo
Todos os dados, configurações de usuário,
classes de serviço e domínios são salvos
no backup e se podem recuperar à vontade.



Mobile Plus permite aos usuários 
sincronizar o correio Zimbra com os 
dispositivos móveis através
do conhecido protocolo Exchange 
ActiveSync, que é suportado 
nativamente pela grande maioria
de dispositivos móveis.
Não importa se for para celular ou 
um tablet, para uso corporativo ou 
pessoal, a informação estará sempre 
ao alcance da mão, sem necessidade 
de middlewares ou clientes dedicados.

Não é apenas uma forma de ler o 
correio, é uma solução completa
de comunicação, que permite 
receber e enviar correio, utilizar a 
GAL, adicionar e editar contatos, criar 
reuniões ou programar tarefas.

A sua vida sempre
ao alcance da mão



A perfeita integração com Zimbra permite aproveitar a tecnologia 
PUSH, fazendo com que cada novo e-mail, contato ou reunião, 

sejam sincronizados instantaneamente.

Os administradores podem gerenciar tudo o relacionado com 
os dispositivos diretamente desde o console Zimbra, mediante o 

dedicado zimlet administrativo.

Sincronize sua conta de e-mail 
Zimbra também com

A sua vida sempre ao alcance da mão
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Protocolo Exchange 
ActiveSync

Não precisa
configuração

O protocolo Exchange 
ActiveSync (EAS) garante a 
máxima compatibilidade de 
maneira nativa. Sincronize toda 
a informação em dispositivos 
iphone, ipad, Android, Nokia 
ou Windows sem necessidade 
alguma de aplicação cliente.

Simplesmente escolha quais usuários ou classes de serviço podem utilizar as funções de 
sincronização e o módulo se ocupará de tudo. Mobile Plus utiliza as portas padrão de navegação 
web, para que não seja necessário modificar a configuração do firewall nem da rede.

Opções de
configuração
Mobile Plus não requer 
nenhuma configuração 
especial para funcionar, 
porém existem alguns 
“ajustes” avançados para 
aqueles administradores 
que queiram melhorar 
o desempenho do 
sistema em grandes 
infraestruturas.



Sincronização de
pastas compartilhadas
Não se conforme apenas com 
a sua informação: sincronize 
também aquilo que lhe foi 
compartilhado em zimbra, agora 
também no próprio dispositivo.

Sincronização Push
de todos os dados
Cada novo e-mail, contato, 
reunião e tarefa criado ou 
modificado no server será 
sincronizado instantaneamente 
no dispositivo móvel.

Controle de
sincronização
Graças ao dedicado zimlet
administrativo você poderá monitorar 
em todo momento os usuários e 
dispositivos que sincronizam com o 
server, e terá também opções para 
resetar uma sessão de sincronização e 
remover o histórico do dispositivo.



Log dedicado
Mobile Plus tem um arquivo de registro 
dedicado que pode servir para seguir o 
rastro das atividades de sincronização.
Além disso, a função AccountLogger permite 
facilmente configurar um log dedicado 
para um usuário, para poder analisá-lo 
comodamente em caso de problemas.

Gerenciamento de reuniões
em movimento
Nunca antes foi tão fácil organizar uma reunião: crie 
um evento no calendário e convide os participantes 
diretamente desde o celular. Do mesmo modo, se 
receber um convite por e-mail poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo 
através do próprio cliente de e-mail do dispositivo.



Gerenciamento remoto
de dispositivos

Não há limite para o número de contas que podem 
sincronizar com cada dispositivo, assim como também
não existem limites para o número de dispositivos
que podem sincronizar com uma mesma conta.

Mobile Plus possibilita aos 
Administradores Globais realizar 
operações de administração remota, 
como restauração dos padrões de fábrica 
em caso de roubo ou exigir o uso de um 
código para mais segurança.

Múltiplas contas em cada dispositivo



Com funções de administração avançada 
de armazenamento e HSM, este módulo 
lhe permite gerenciar vários volumes 
e políticas HSM através do zimlet 
administrativo dedicado, integrado 
completamente no console Zimbra.

Poupe espaço precioso em disco com o 
limiar de compressão customizável e com 
as múltiplas políticas HSM. Expanda com 
facilidade o servidor Zimbra adicionando 
novos volumes a vontade. Melhore o 
rendimento do servidor dividindo a 
carga de I/O entre vários dispositivos e 
implemente diferentes tecnologias de 
armazenamento ao mesmo tempo.

Gerenciamento
de Armazenamento Hierárquico

... e muito mais.



HSM+ é a melhor opção 
para o gerenciamento
de volumes em Zimbra

Gerenciamento de Armazenamento Hierárquico... e muito mais.

HSM Plus melhora
o rendimento do servidor
Graças à flexibilidade que permite HSM 
Plus, é muito mais fácil dividir os dados 
atuais e futuros entre vários dispositivos 
de armazenamento, melhorando assim a 
taxa de transferência de I/O do server.



Expansão a quente
da capacidade de armazenamento

Ferramentas para
gerenciamento
de volumes
A interface de linha de comandos 
de HSM Plus fornece um conjunto 
de ferramentas avançadas para 
o gerenciamento de volumes que 
permitem, por exemplo, mover 
dados desde um volume para outro 
e controlar o estado dos BLOBs.

Tem que ampliar a capacidade de armazenamento 
do servidor? Não mais tempos mortos; não mais 
operações com arquivos de sistema; não mais 
incômodos: HSM Plus permite adicionar novos 
volumes no Zimbra de maneira fácil e rápida!

Programação
de operações

Multipolíticas HSM
Utilize a técnica de Administração 
de Gerenciamento Hierárquico 
(HSM) para deslocar 
automaticamente dados entre 
diferentes volumes, de acordo 
com regras predeterminadas 
fáceis de estabelecer. Divida a 
informação entre dispositivos 
de armazenamento de 
diferentes tecnologias.

As operações HSM podem-se 
configurar e programar facilmente 
através do zimlet dedicado,
sem preocupar-se quando ou qual 
foi a última operação executada
por HSM Plus.



Poupe espaço
precioso em disco
A compressão de objetos permite 
uma poupança significativa do espaço. 
Esta opção ativa-se facilmente para os 
volumes no Zimbra, sejam novos ou 
existentes, e o benefício será imediato.

Múltiplos volumes

Operações 100% seguras

Armazenamento 
Amazon S3 e HTTP

Configure e gerencie os 
volumes Zimbra primários e 
secundários, ganhando assim 
acesso a uma ampla gama de 
opções de armazenamento.

Nem um só bit será movido 
ou apagado, a menos que seja 
absolutamente seguro fazê-lo, já 
que HSM Plus utiliza algoritmos de 
estrutura atômica e transacional 
para garantir sempre
a segurança dos dados.

Liberte-se das restrições de 
armazenamento local e poupe 
muito dinheiro com HSM Plus 
armazenando sua informação 
nos buckets S3 de Amazon 
e em sistemas selecionados 
de armazenamento HTTP 
compatíveis.

Indexação
de anexos
Vários tipos de anexos são 
indexados por HSM Plus, 
melhorando assim a busca 
de conteúdos Microsoft 
Office, arquivos ODF, arquivos 
comprimidos, PDFs e mais.



Admin Plus é o futuro
do gerenciamento Zimbra.

Outorgue direitos de Administrador 
Delegado aos usuários, para permitir-lhes 
realizar operações administrativas rotineiras, 
e defina limites de cota de disco, classe 
de serviço e número de contas que se 
permitem criar nos domínios, para poder 
assim gerenciar de maneira ordenada 
uma das tarefas mais delicadas dos 
administradores de sistema: dividir uma 
mesma infraestrutura entre vários usuários.

Siga o rastro das operações realizadas 
pelos Administradores Delegados, e 
do estado de todos os domínios graças 
às funções de relatório de Admin 
Plus, diretamente desde o console 
administrativo Zimbra, através do 
dedicado zimlet administrativo.

Delegação da administração
e restrições de domínio

- O controle é seu!



Os Administradores Delegados acessam no Zimbra da 
mesma maneira que os Administradores Globais, mas 
com certas limitações que lhes permitirão ver e interagir 
apenas com os elementos que tem autorizados.

Delegação da administração e restrições de domínio - O controle é seu!

Registro de atividades

Acesso limitado
para os Administradores Delegados

Consulte todas as atividades realizadas graças à 
função de busca e navegação de registro. Todos os 
dados relacionados com os Administradores Globais e 
Delegados se podem procurar e ver direitamente desde
o zimlet administrativo dedicado.



Controle de domínios
Imponha limites por Classe de 
Serviço, cota de disco e usuário para 
os domínios e crie assim barreiras 
infranqueáveis para manter tudo 
sob absoluto controle.

Delegação da administração
e multitenancy

Limite de cota
de disco

Atribua direitos de “Administrador Delegado” a um ou mais usuários 
para permitir-lhes efetuar operações de aprovisionamento e 
administração de um ou mais domínios, liberando desta maneira ao 
Administrador Global de tarefas rotineiras.

Estabeleça cotas de usuário 
por domínio para evitar assim 
outorgamentos desmedidos e 
evitar esbanjamentos. Tenha maior 
controle na predição e planificação 
das políticas de expansão.



100% seguro
Não importa quanto eles 
tentem, os Administradores 
Delegados não poderão 
editar domínio nenhum, 
COS ou configuração 
global. Eles só poderão ver 
a informação que lhes foi 
autorizada, e realizar apenas 
operações de criação e 
administração de usuários.

Não necessita
configuração

Restabelecimento
das configurações

Relatórios mensáis

Admin Plus não necessita de 
nenhuma configuração especial 
para funcionar, para que você possa 
começar a criar Administradores 
Delegados e estabelecer limites de 
domínio imediatamente.

Admin Plus inclui uma função
de “resetado de configurações de 
administrador” que permite
restabelecer todas as configurações
de delegação. Muito útil para resetar
a configuração atual ou para realizar 
uma limpeza depois de uma migração.

Admin Plus cria automaticamente 
um relatório com informação sobre 
a atividade dos administradores e 
sobre o estado dos domínios.
O mesmo é enviado por e-mail ou 
para o porta-arquivos.

Proteção da privacidade 
dos usuários
Para salvaguardar a privacidade
dos usuários, Admin Plus permite
desabilitar a função “Ver correio”
para os Administradores Delegados.



www.zimbra.com

Zimbra é uma marca registrada da Zimbra, Inc. nos Estados Unidos e em outras jurisdições.
A marca e os logotipos são marcas registradas da ZeXtras ZeXtras srl registada
Todas as marcas comerciais e logotipos mostrados aqui são marcas comerciais de suas respectivas empresas.
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