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jest modułowym dodatkiem, który 
pozwala rozszerzyć możliwości 
serwera Zimbra w sposób jaki 
chcesz, kopia zapasowa w czasie 
rzeczywistym, przywracanie 
danych lub funkcja Push Mobile, 
jest teraz łatwo dostępna
jak nigdy dotąd.

Zextras Suite

ZeXtras Suite i jego moduły 
są w pełni zarządzane 
przez dedykowany Zimlet 
Administracyjny ZeXtras, który jest 
w pełni zintegrowany z konsolą 
administracyjną Zimbra.

Kup to, czego potrzebujesz, 
w odpowiednim czasie, w 
najwygodniejszy sposób, 
a to wszystko w dogodnej 
cenie i elastycznym systemie 
licencjonowania.

Jedyny sposób, aby wznieść Twój 
serwer Zimbra Open Source Edition 
na poziom korporacyjny.

Wysoce skalowalny i idealny 
dla każdej infrastruktury.
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INTEGRACJA:
OFERTA SZYTA NA MIARĘ:

TAŃSZE PRZECHOWYWANIE:

ZAPISUJ WSZYSTKO:

PRZYWRACANIE 
PO AWARII:

MULTI-NAJEM:

ELASTYCZNE
ODZYSKIWANIE:

NIEZALEŻNY OD PLATFORMY:

Wszystko, czego potrzebujesz jest
w zasięgu ręki, bezpośrednio

w konsoli administracyjnej Zimbra.
Wygraj “na żądanie” wyzwanie z najlepszych
produktów w najlepszej cenie. Pozwól swoim
klientom wybrać to, czego potrzebują.

Korzystając z zaawansowanych polityk 
HSM możesz tworzyć zapasowe 
woluminy na tańszych urządzeniach lub 
przechowywać je w chmurze infrastruktury 
o wysokiej wydajności jak Amazon S3.

Zapisz wiadomości email, terminy,
kontakty, pliki, ustawienia

oraz udostępnione informacje.

Zaprojektowany by
przywrócić system do

trybu online w ciągu kilku 
minut po awarii.

Łatwo skonfiguruj multi-najem
z ograniczonymi prawami delegacji

Admina, limitami kont i ograniczeniami COS.

Dane Zextras Suite oraz funkcje są
kompatybilne z wszystkimi wersjami Zimbra, 

systemami operacyjnymi i architekturami.

Opcje odzyskiwania od 
pojedyńczego elementu,
do całych domen,
kont lub infrastruktur.
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BEZ POTRZEBY
DODATKOWYCH APLIKACJI:
Zextras Suite natywnie rozszerza serwer 
Zimbra w twojej infrastrukturze.

WSPARCIE:
Dedykowane
wsparcie techniczne 
o wysokim
priorytecie.

REALTIME BACKUP:

WIĘKSZA KONTROLA:

Elementy i zmiany są archiwizowane 
natychmiast, zapomnij
więc o utracie danych.

Dostęp do dzienników i raportów
aktywności Admina i Użytkownika

PŁAĆ KIEDY MUSISZ:

OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI
KOPII ZAPASOWEJ:

Zapłać  tylko za to, czego naprawdę
potrzebujesz (i sprzedaj).

Silnik backup Zextras jest zaprojektowany 
aby używać 50% mniej pamięci niż

jakikolwiek konkurent.
MOBILE SYNC

Klienci mogą synchronizować urządzenia mobilne, 
w tym udostępnione elementy. Exchange

ActiveSync jest zoptymalizowany i przete-
stowany by być zgodnym z praktycznie każdym 

urządzeniem, które obsługuje taki protokół.

Rozwiń swoją współpracę z natywnie
zintegrowanym klientem IM oraz video chat 
kompatybilnym z klientami XMPP.

OUTLOOK SYNC
Natywna integracja z popularnymi klientami 
poczty Microsoft: Outlook 13/16, Windows Mail 8/10

IM ORAZ VIDEO CHAT

OSZCZĘDZAJ CZAS:
Zaprojektowany dla
administratorów, aby 
Twoje codzienne
zadania były łatwiejsze.

ZAUFANIE:
Miliony użytkowników na 
całym świecie już zaufało
innowacjom Zextras aby 

zarządzać tym co jest 
najważniejsze.

Dzięki najbardziej
zaawansowanej kopii zapasowej w czasie 

rzeczywistym wszystkie dane są
bezpieczne w każdej chwili.

KOPIE DO WIELU LOKALIZACJI:
Popraw swoje bezpieczeństwo poprzez
klonowanie kopii na zapasowe centra danych.

INTEGRACJA Z CPANEL:
Zarządzaj infrastrukturą Zimbra
poprzez WHD i daj swoim
klientom dostęp poprzez CPanel.

Niech Twoja infrastruktura rośnie
elastycznie i bez ograniczeń.

SKALOWALNOŚĆ:

OSZCZĘDNOŚĆ
PRZESTRZENI DYSKOWEJ:
Dzięki deduplikacji oraz algorytmom
kompresji można zaoszczędzić do 50%
przestrzeni dyskowej.


