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• Natychmiastowo zabezpiecz dane 
dzięki kopii zapasowej w czasie 
rzeczywistym

• Zaoszczędź do 50% kosztów 
przechowywania danych

• Wykorzystaj w pełni potencjał 
obiektowego przechowywania 
danych

• Natywnie synchronizuj dane z 
urządzeniami mobilnymi i Microsoft 
Outlook

• Synchronizuj udostępnione elementy 
na swoim urządzeniu

• Łatwo migruj między dowolnymi 
platformami Zimbra

• Zdefiniuj role i reguły efektywnej 
dzierżawy zasobów

ZEXTRAS WZMOCNI
TWÓJ SERWER

ZIMBRA OPEN SOURCE



NIEWIARYGODNE FUNKCJONALNOŚCI ZIMBRA W ZASKAKUJĄCO NISKIEJ CENIE

• Rozpowszechniany jako 
pojedynczy pakiet, który zawiera 
Zextras Core, Zimlety Zextras, 
Zextras Migration Tool oraz 
instalatory Zextras.

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

• Wysoce skalowalny i idealny dla 
małych i dużych infrastruktur.

• Modułowość: dostępnych jest kilka 
różnych opcji modułów.

• Jedyny produkt oferujący 
rozwiązania all-in-one IM dla 
serwera Zimbra.

• Opracowany od podstaw przez 
niezależną firmę Zextras.

• Jest rozszerzeniem Zimbra 
Collaboration Server, nie 
alternatywą dla niego.

• Zaprojektowany,  rozszerzany 
i utrzymywany przez Zextras 
według własnych oryginalnych 
pomysłów.

• Zgodny z Zimbra Open Source 
Edition community, ale również 
kompatybilny z Zimbra Network 
Edition.



Zextras Backup to kompletne 
rozwiązanie kopii i przywracania danych 
dla serwera Zimbra.
Wyposażony w silnik działający w czasie 
rzeczywistym dba o tworzenie kopii 
zapasowych każdego pojedynczego 
elementu i wydarzenia na Twoim 
serwerze w ułamku sekundy.

Specjalnie zaprojektowany, aby 
uniknąć jakiejkolwiek utraty danych 
poprzez użycie spójnych algorytmów, 
przy jednoczesnej oszczędności 
dostępnej przestrzeni dyskowej dzięki 
zastosowaniu inteligentnej deduplikacji 
i systemu kompresji.

JEDEN I JEDYNY REAL TIME BACKUP 
DLA ZIMBRA, ZAPROJEKTOWANY 

DLA TWOICH POTRZEB.



JEDEN I JEDYNY REAL TIME BACKUP DLA ZIMBRA

Zextras Backup oferuje kilka możliwości, 
począwszy od przywracania pojedynczego 

punktu kopii zapasowej po usuwanie skutków 
awarii. Wszystkie typy odtwarzania danych są 
niewidoczne dla użytkownika końcowego i są 
w 100% niezależne od systemu operacyjnego 
i wersji architektury co oznacza przywracanie 

danych na każdej wspieranej wersji Zimbra 
niezależnie od wersji serwera źródłowego.

Zextras Backup umożliwia także wykonanie  
kompletnej migawki  systemu poczty 

i przechowywania go w dowolnym miejscu.
Kompletna automatyzacja i bezproblemowa 
integracja z konsolą administracyjną Zimbra 

lokuje Zextras Backup jako idealny wybór
dla tych którzy chcą chronić swoje

dane w bezpieczny i prosty sposób.

Odzyskiwanie Zewnętrzne 
Przywrócenie wszystkich danych i ustawień lub uruchomienie importu 
z zestawu danych Zextras Migration Tool, z zestawu danych Zextras 
Backup lub z zewnętrznej kopii zapasowej.

Odzyskiwanie elementów
Przywrócenie pojedynczego elementu w skrzynce pocztowej poprzez 
jego ID.

Odzyskiwanie na Nowym Koncie
Przywrócenie wszystkich danych i ustawień w takim stanie jakie były w 
określonym czasie w skrzynce pocztowej, do nowej ukrytej w GAL skrzynki 
pocztowej w celu odzyskania wiadomości i folderów.

Odzyskiwanie z kosza
Przywrócenie dowolnego elementu usuniętego ze skrzynki pocztowej w 
określonym czasie, w specjalnym folderze lub w tej samej skrzynce pocztowej.

Odzyskiwanie usuniętego konta
Przywrócenie usuniętego konta w takim stanie w jakim zostało usunięte.

Odzyskiwanie BLOB
Przywrócenie uszkodzonych bloków danych BLOB  poprzez skojarzenie bazy 
danych Zimbra i danych z kopii zapasowej Zextras Backup.
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ZMYŚLNY
MAGAZYN DANYCH
Dzięki użyciu skutecznego algorytmu zapisu, 
wszystkie dane zapisane w magazynie 
kopii zapasowej na zawsze pozostaną w 
100% zgodne i mogą być przenoszone na 
nośniki, takie jak napędy taśm i dysków 
optycznych, nawet gdy system tworzenia 
kopii zapasowych jest właśnie uruchomiony.

100% NIEZALEŻNOŚCI
OD ŚRODOWISKA
Zextras Backup odzyskuje dane na każdym Systemie 
Operacyjnym i Architekturze wspieranej przez Zimbra i 
robi to niezależnie od źródłowego i docelowego systemu 
operacyjnego, architektury i wersji Zimbra. Magazyn kopii 
zapasowej Zextras Backup przechowuje kopie zapasowe w 
formie poddanej kompresji i deduplikacji co przekłada się 
na konkretne oszczędności. Średnia wielkość danych kopii 
zapasowej to 70% rozmiaru magazynu danych serwera.

100% TRANSPA-
RENTNOŚCI DLA 
UŻYTKOWNIKA
Konta pocztowe użytkownika są zawsze 
dostępne i wszystkie tryby przywracania 
są zaprojektowane tak, by były 
kompletnie niewidoczne w działaniu dla 
użytkownika systemu.

ŁATWY W UŻYCIU
Zextras Backup inicjalizowany jest 
jednym kliknięciem i pozwala na 
łatwe zarządzanie wszystkimi opcjami 
tworzenia kopii zapasowych, w tym 
kontrolę spójności i bezpieczeństwa 
danych, a to wszystko z poziomu 
zimletu administracyjnego Zextras.

REALTIME BACKUP
Kopia zapasowa wszystkich zmian
systemie w tym samym czasie kiedy są one 
wprowadzane. Nigdy więcej utraty danych 
z powodu złego planu kopii lub z powodu 
awarii serwera w nieodpowiednim czasie.
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REAKCJI NA AWARIĘ
SPÓJNOŚĆ DANYCH

Zextras Backup został opracowany tak 
by przywrócić cię do pracy on-line tak 
szybko jak to możliwe po wystąpieniu 
awarii. Zarówno kopia tworzona na żywo 
jak i kopia zewnętrzna mogą zostać użyte 
do przywracania, a wszystkie konta będą 
ponownie dostępne w ciągu najbliższych 
minut, podczas gdy przywracanie danych 
wykonuje się w tle.

Przywracanie danych z Zextras Backup zawsze zapewnia 
spójność danych, nie musisz więc rekonfigurować 
twoich ustawień po przywracaniu danych.

WYKLUCZENIA
KOPII ZAPASOWEJ
Z łatwością pomiń te konta, które nie potrzebują 
przywracania, na podstawie klasy usług, by 
zaoszczędzić jeszcze więcej przestrzeni dysku.



SAMOUZGODNIONE MIGAWKI
Poza silnikiem kopii zapasowej w tle, Zextras Backup 
zawiera „zewnętrzną kopię zapasową”, która pozwala 
na zapisywanie samouzgodnionych migawek danych 
serwera Zimbra, które mogą być przechowywane w 
zdalnej lokalizacji lub na napędzie taśmowym dla 
większej ochrony danych.

ZAPISZ WSZYSTKO, 
ODZYSKAJ WSZYSTKO
Wszystkie dane użytkownika, konfiguracja, klasy 
usługi oraz domeny są chronione kopią i mogą być 
przywrócone w każdym momencie.

SKOMPRESOWANY
MAGAZYN PRZYWRACANIA
Magazyn kopii zapasowej ZeXtra’s Backup jest skompresowany 
i poddany deduplikacji. Średni rozmiar magazynu kopii na 
poziomie 70% aktualnych danych przechowywanych na 
serwerze powoduje, że jest to rozwiązanie bardzo opłacalne.

6 TRYBÓW PRZYWRACANIA
Sześć różnych opcji przywracania pozwalają 
na odzyskanie tego, czego potrzebujesz; od 
pojedynczego pliku po całą domenę.



Zextras Mobile pozwala Twoim 
użytkownikom synchronizować 
ich skrzynkę pocztową Zimbra na 
telefonach komórkowych dzięki szeroko 
rozpowszechnionej technologii ActiveSync, 
natywnie wspieranej przez ogromną 
większość urządzeń mobilnych.
Niezależnie czy to tablet czy telefon 
komórkowy, sprzęt firmowy czy BYOD, 
twoje dane zawsze będą na wyciągnięcie 
ręki, bez użycia dodatkowych programów. 

Mowa tu nie tylko o samym czytaniu, lecz 
także o w pełni rozwiniętej komunikacji, 
która pozwala na wysyłanie i odbieranie 
poczty, używanie globalnej książki 
adresowej, pełną kontrolę kontaktów 
w książce adresowej Zimbra, tworzenie 
terminów, organizowanie spotkań i 
zarządzanie listami zadań.

TWOJE ŻYCIE
POD RĘKĄ, ZAWSZE



Pełna integracja Zextras Mobile z Zimbrą pozwala na ciągłą komunikację, co oznacza, że każdy nowy mail, kontakt, 
termin zostanie natychmiast zsynchronizowany.

Administratorzy mogą zarządzać wszystkim
co jest związane z urządzeniami przenośnymi
z Konsoli Administratora Zimbra,
dzięki Zextras Administration Zimlet.

Synchronizuj Twoją
skrzynkę pocztową
Zimbra nawet z

TWOJE ŻYCIE POD RĘKĄ, ZAWSZE
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PROTOKÓŁ 
EXCHANGE
ACTIVESYNC

ZBĘDNA KONFIGURACJA

Powszechnie używany protokół 
Exchange ActiveSync (EAS)  
gwarantuje najwyższą natywną 
kompatybilność od zawsze. 
Synchronizuj Twoje dane z 
Twoim iPhone, iPad, urządzeniem 
Android, systemem Windows 
Mobile bez użycia jakiejkolwiek 
dodatkowej aplikacji.

Musisz tylko wybrać, którzy użytkownicy i/lub klasy usług mogą korzystać z funkcji synchronizacji, a moduł 
zajmie się resztą. Zextras Mobile działa na standardowych portach sieciowych, więc nie musisz nawet 
zmieniać swoich ustawień na firewallach czy innych urządzeniach sieciowych.

ZAAWANSOWANE 
OPCJE
DOSTRAJANIA
Mimo, że Zextras Mobile nie 
potrzebuje żadnej konfiguracji 
by być funkcjonalny, to jednak 
dostępne są zaawansowane 
konfiguracje dla tych 
administratorów, którzy chcą 
ulepszyć funkcjonalność na 
swoich urządzeniach w bardzo 
dużych środowiskach.
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SYNCHRONIZACJA
UDOSTĘPNIONYCH FOLDERÓW
Nie poprzestawaj tylko na swoich osobistych danych, 
zsynchronizuj wszystko co kiedykolwiek zostało powiązane z 
Tobą w Zimbra z Twoim urządzeniem.

NATYCHMIASTOWA SYNCHRONIZACJA 
KAŻDEGO ELEMENTU
Każdy nowy element i zmiana istniejącej pozycji natychmiastowo 
zsynchronizuje się między skrzynką Zimbra, a twoim urządzeniem.
Dotyczy to poczty, kontaktów, terminów oraz zadań.

KONTROLA SYNCHRONIZACJI
Dzięki Zextras Administration Zimlet, będziesz zawsze wiedział 
czy użytkownicy i urządzenia synchronizują się z serwerem, 
będziesz miał możliwość resetowania sesji synchronizacji oraz 
usunięcia całej historii synchronizacji danego urządzenia.
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DEDYKOWANA
REJESTRACJA
Zextras Mobile zapisuje dane do dedykowanego pliku 
dziennika, które mogą okazać się bezcenne do analizy 
Twojej aktywności synchronizacji. Co więcej, funkcja 
zapisywania działań pozwala w łatwy sposób skonfigurować 
oddzielny plik dziennika dla urządzenia / użytkownika w celu 
łatwiejszego rozwiązywania problemów.

ZAPROSZENIE NA
SPOTKANIE/POTWIERDZENIE
Planowanie spotkania nigdy nie było tak proste: 
stwórz nowy termin na Twoim telefonie i dodaj 
każdego z uczestników jak chcesz. Jeśli otrzymasz 
zaproszenia na spotkanie przez e-mail, możesz 
przyjąć lub odrzucić żądanie bezpośrednio z 
natywnego klienta w urządzeniu mobilnym.



WIELE KONT NA URZĄDZENIU

ZARZĄDZANIE 
URZĄDZENIAMI
MOBILNYMI

Nie ma ograniczeń co do liczby kont na jednym urządzeniu 
które można synchronizować i nie ma ograniczeń co do liczby 
urządzeń, które można synchronizować z danym kontem.

Zextras Mobile umożliwia globalnym 
Administratorom wykonywanie zdalnych 
operacji takich jak resetowanie urządzenia do 
ustawień fabrycznych w przypadku kradzieży 
lub wymuszenie użycia kodu odblokowania dla 
większego bezpieczeństwa urządzenia mobilnego.



Uwolnij się od ograniczeń lokalnej 
pamięci masowej i zaoszczędź środki 
dzięki Powerstore. Przechowuj dane 
w wybranych rozwiązaniach do 
przechowywania w chmurze oraz 
najpopularniejszych rozwiązaniach 
rozproszonych pamięci masowych 
stosowanych w korporacjach.

Kompresja i deduplikacja 
elementów pozwala zaoszczędzić 
cenną przestrzeń dyskową. Wszystkie 
te funkcjonalności można łatwo 
włączyć w dowolnej instalacji 
serwera Zimbra zarówno nowej jak 
i już działającej tak by wszystkie te 
korzyści były dostępne od zaraz.

ON SITE, CLOUD, CORPORATE?
WOLNOŚĆ DANYCH

JEST TUTAJ



Dzięki elastyczności, na którą pozwala Zextras Powerstore, wprowadzisz funkcję podziału obecnych i 
przyszłych magazynów przechowywania danych pomiędzy wiele nośników pamięci. Zrobisz to w bardzo 
prosty i szybki sposób dodatkowo zwiększając przepustowość operacji I/O na serwerze.

POPRAW WYDAJNOŚĆ SERWERA

ELASTYCZNOŚĆ NA
MAKSYMALNYM POZIOMIE
Powerstore daje Ci swobodę wyboru i 
kombinacji rozwiązań pamięci masowej. Dane 
możesz przechowywać lokalnie, w chmurze 
lub w rozwiązaniach do korporacyjnego 
przechowywania bloków danych. Możesz 
dowolnie mieszać te rozwiązania, dzieląc dane 
ze skrzynki pocztowej na różne magazyny 
przechowywania lub mające jedno miejsce w 
całej infrastrukturze.
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PRZESTRZENI
DANYCH NA ŻYWO
Masz potrzebę zwiększenia pojemności pamięci 
masowej lub chcesz dodać nowe technologie 
pamięci masowej? Koniec przestojów, brak operacji 
na systemie plików, nigdy więcej kłopotów: Zextras 
Powerstore pozwala szybko i łatwo dodawać nowe 
wolumeny do infrastruktury Zimbra, nawet w chmurze i 
korporacyjnych rozwiązaniach pamięci masowej.

POLITYKI HSM
Użyj techniki hierarchicznego zarządzania pamięcią 
masową, aby automatycznie przenosić dane między 
wolumenami zgodnie z jedną lub wieloma łatwymi 
do utworzenia zasadami polityk HSM. Podziel swoją 
przestrzeń danych na kilka różnych poziomów.

OSZCZĘDZ
50% KOSZTÓW
MAGAZYNOWANIA 
DANYCH
Dzięki naszej deduplikacji i 
metodologii kompresji zaoszczędzisz 
50% kosztów przechowywania danych 
tylko dzięki używaniu Powerstore.



NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA
PAMIĘCIĄ MASOWĄ
Interfejs poleceń Zextras Powerstore zapewnia zestaw narzędzi 
do zarządzania przestrzenią dyskową, takich jak narzędzie 
przenoszenia wolumenu i sprawdzanie stanu BLOB.

INDEKSOWANIE 
ZAŁĄCZNIKÓW

BEZPIECZNE 
OPERACJE
Żaden bit nie zostanie 
przeniesiony ani usunięty, 
do momentu całkowitego 
zabezpieczenia, ponieważ 
Zextras Powerstore 
używa algorytmów 
transakcyjnych,
aby zawsze zapewnić 
bezpieczeństwo danych.

Poszerz zakres funkcji wyszukiwania 
klienta poczty w przeglądarce internetowej 
o zawartość załączników. Obsługujmy 
formaty Microsoft i LibreOffice, archiwa, 
pliki PDF i wiele więcej.



Zextras Admin jest następnym krokiem w 
zarządzaniu Zimbra.

Przydzielaj prawa administracyjne 
dla użytkowników na serwerze, aby 
mogli wykonywać zadania zarządzania 
użytkownikami, ustawiać limity, 
modyfikować zmienne klasy usług i limity 
użytkowników dla swojej domeny w celu 
bezpiecznej obsługi jednej z najbardziej 
delikatnych zadań administratora systemu: 
podnajem zasobów.

Śledzenie działań oddelegowanych 
Administratorów  i statusu domen dzięki 
funkcji sprawozdawczości Zextras Admin, 
prosto z konsoli administracyjnej zimletu 
administracyjnego Zextras.

DELEGACJA ROLI ADMINISTRATORA
I OGRANICZENIA DOMEN.

MASZ KONTROLĘ



Oddelegowani Administratorzy mają dostęp do Konsoli 
Administracyjnej Zimbra tak jak Globalni Administratorzy, 
ale ze zmniejszonym zakresem widoku i działań tylko do 
elementów przewidzianych dla ich roli.

DELEGACJA ROLI ADMINISTRATORA I OGRANICZENIA DOMEN. MASZ KONTROLĘ

LOGOWANIE
AKTYWNOŚCI
Śledzenie wszystkich działań administratora, 
dzięki wbudowanym narzędziom  
przeszukiwania i przeglądu dziennika 
zdarzeń. Dane dla oddelegowanych i 
globalnych administratorów można 
przeszukiwać i przeglądać prosto z Zimletu 
Administracyjnego Zextras.
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DELEGACJA ROLI 
ADMINISTRATORA
ORAZ PODNAJEM

RESET KONFIGURACJI
ADMINISTRATORA

OGRANICZENIA
PRZESTRZENI DYSKOWEJ

Przydziel rolę oddelegowanego administratora 
jednemu lub wielu użytkownikom, aby pozwolić 
im na zarządzanie i wykonywanie operacji 
na kontach użytkowników do jednej lub 
większej ilości domen, odciążając globalnych 
Administratorów z takich zadań.

Zextras Admin udostępnia funkcję “Admin Configuration 
Reset”, która przywraca dowolne ustawienie związane 
Administratorem. Sprawdza się to, jeśli chcemy zresetować 
aktualną konfigurację lub wyczyścić ustawienia na przykład 
po migracji z Zimbra NE do Zimbra OSE.

Ustaw limity kont użytkownika dla 
poszczególnych domen, aby chronić się przed 
rozrzutnym przydziałem przestrzeni dyskowej 
i wydajniej wdrażać  plan polityki rozszerzenia 
pamięci masowej.



KONTROLA
DOMEN

W 100%
BEZPIECZNY

Ustaw klasę usługi (COS), przydział 
oraz limity dla użytkowników domeny, 
skutecznie tworząc nieprzekraczalne 
granice, które pomogą Ci utrzymać pełną 
kontrolę nad serwerem.

Nie ma znaczenia jak bardzo 
oddelegowani Administratorzy 
będą się starać i tak nie będą 
mogli edytować dowolnej 
domeny, klasy usług COS, 
serwera lub ustawień 
globalnych. Widoczne będą 
dla nich tylko te dane do 
których uzyskali dostęp i 
prawa wykonywania obsługi 
administracyjnej.

ZBĘDNA
KONFIGURACJA

MIESIĘCZNE
RAPORTY

Moduł Zextras Admin nie potrzebuje 
żadnego modułu początkowej 
konfiguracji, dzięki temu można od razu 
rozpocząć tworzenie delegowanych ról 
administracyjnych i ustawianie limitów 
domen.

Zextras Admin automatycznie tworzy 
comiesięczny raport zawierający 
informacje o działalności administratora 
i statusie domeny. Raport jest 
automatycznie dostarczany za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
lub aktówki.

BLOKOWANIE
PODGLĄDU
WIADOMOŚCI
W celu ochrony prywatności swoich 
użytkowników, Zextras Admin daje 
możliwość selektywnie włączyć lub 
wyłączyć funkcję podglądu wiadomości 
dla Administratorów.



Zextras Chat oferuje zintegrowany 
moduł serwera i klienta chat dla serwera 
Zimbra, pozwalając użytkownikom 
komunikować się za pośrednictwem 
czatu tekstowego prosto z własnej 
przeglądarki  lub za pośrednictwem 
dowolnego klienta XMPP.
Zarówno serwer jak i klient czatu 
zostały opracowane przez Zextras by 
zagwarantować najwyższą możliwą 
integrację z serwerem Zimbra, zawierają 
również zaawansowaną funkcję VIDEO 
CHAT w oparciu o protokół WebRTC.

Zextras Chat jest w 100%
darmowy i jest rozprowadzany
razem z Zextras Suite.

JEDYNY
ALL-IN-ONE IM 

DLA SERWERA ZIMBRA 8+



JEDYNY ALL-IN-ONE IM  DLA SERWERA ZIMBRA 8+

IM DLA KAŻDEGO
Zextras Chat dodaje w pełni zintegrowanego klienta 
IM do klienta Zimbra w przeglądarce internetowej. 
Jest jedynym rozwiązaniem IM dla Zimbra 8.x ale 
działa również na Zimbra 7.x.

VIDEO CHAT
Zextras Chat działa od razu. Wystarczy włączyć 
Zextras Chat Zimlet a użytkownicy będą gotowi do 
rozpoczęcia rozmów.



ZARZĄDZANIE LISTĄ ZNAJOMYCH

ZARZĄDZANIE
STATUSEM

Zaproś i usuwaj użytkowników z listy znajomych do woli, każdemu 
można przypisać nazwę, wysyłać wiadomości błyskawiczne za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozpocząć rozmowę za 
pomocą jednego kliknięcia.

Wybierz spośród 4 opcji by poinformować 
twoich znajomych o twoim statusie: 
Dostępny, Zaraz wracam, Nie 
przeszkadzać oraz Niewidoczny.

DWA TRYBY WYŚWIETLANIA
Zimlet Zextras Chat obsługuje dwa tryby widoku: na pasku 
dokowania jako widok kompaktowy lub składany oraz jako 
pasek boczny - dla użytkowników z dużą ilością znajomych.
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PREFERENCJE UŻYTKOWNIKA
Zarządzaj listą znajomych, powiadomieniami oraz bezczynnością w 
zakładce „Preferencje” bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

SETKI
EMOTIKONÓW
Każdą rozmowę można ozdobić 
szerokim zestawem emotikonów, 
dzięki uprzejmości Emoji One.

BEZ KONFIGURACJI SERWERA
Zextras Czat działa bez jakichkolwiek rozszerzeń. Po prostu włącz Zimlet 
Zextras Czat a twoi użytkownicy będą gotowi do rozmowy.

HISTORIA 
CHAT
Każda wiadomość i rozmowa 
jest zapisywana przez Zextras 
Chat w razie potrzeby na 
przyszłość i dostępna w 
folderze “Chats”.



zextras.com for zimbra
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7L Technologie Informatyczne
ul. Wrocławska 32
41-902 Bytom

tel. +48 32 445 30 03
email: office@7l.pl

www.zimbra-zextras.pl


