


Jeden moduł na wszystkie potrzeby.
Zimbra Suite Plus to modułowy dodatek, 
który pozwala rozszerzyć możliwości 
Twojego serwera Zimbra w sposób jaki 
chcesz, chociażby kopia zapasowa i 
odtwarzanie danych w czasie rzeczywistym 
oraz synchronizacja danych z urządzeniami 
mobilnymi. Kup to, czego potrzebujesz,
w odpowiednim czasie, w najwygodniejszy 
sposób, a to wszystko w dogodnej cenie i 
elastycznym systemie licencjonowania.

Zimbra Suite Plus i jego moduły są w 
pełni zarządzane przez dedykowany 
Zimlet Administracyjny, który jest w pełni 
zintegrowany z Konsolą
Administracyjną Zimbra.

Stworzony by poszerzyć
możliwości Twojego

serwera Zimbra



Niewiarygodne funkcjonalności Zimbra w niezwykle konkurencyjnej cenie

Certyfikowany dla:

Wspierana wersja Zimbra 8.6.0 i wyższe 

Zimbra Network Edition Professional

Zimbra Network Edition Standard

Zimbra Open Source Edition



Backup Plus 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 zdarzenia 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 serwera Zimbra

Backup Plus 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 architektury: możesz przywrócić dane na każdej 

wspieranej wersji Zimbra niezależnie od wersji serwera 
źródłowego.

Backup Plus umożliwia także wykonanie kompletnej 
migawki systemu poczty i przechowywanie jej w 

dowolnym miejscu.

Kompletna automatyzacja i bezproblemowa integracja z 
Konsolą Administracyjną Zimbra lokuje Backup Plus jako 

idealny wybór dla tych, którzy chcą chronić swoje dane 
w najbardziej bezpieczny i prosty sposób.

Odzyskiwanie zewnętrzne 
Przywrócenie wszystkich danych i ustawień lub uruchomienie 
importu zarówno z zestawu danych Backup Plus lub z 
zewnętrznej kopii zapasowej.

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

Odzyskiwanie jako nowe konto
Przywrócenie wszystkich danych i ustawień w takim stanie 
jakie były w określonym czasie 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 Backup Plus.
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Real-Time Backup
Kopia zapasowa wszystkich zmian w 
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.

100% niezależności
od środowiska
Backup Plus 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.

100% transparentności 
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
Backup Plus 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.

Zmyślny magazyn danych
Dzięki użyciu skutecznego algorytmy 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.



Szybki czas
reakcji na awarię

Wykluczenia kopii
zapasowej w oparciu o COS

Backup Plus 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.

Wykluczenie na podstawie klasy usług 
kont i/lub usług, których nie będziesz 
potrzebował przy przywracaniu 
danych. Oszczędza to jeszcze bardziej 
cenne miejsce na dysku.

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

Samouzgodnione migawki
Poza silnikiem kopii zapasowej w tle, Backup Plus 
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.



Skompresowany magazyn
kopii zapasowej
Magazyn kopii zapasowej Backup Plus 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 oznacza, że masz zawsze 
możliwość na odzyskanie tego czego potrzebujesz,
od pojedynczego elementu po całą domenę.

Zapisz wszystko, odzyskaj wszystko
Wszystkie dane użytkownika, konfiguracja, klasy 
usług oraz domeny są chronione kopią i mogą być 
przywrócone w każdym momencie.



Mobile Plus pozwala Twoim użytkownikom 
synchronizować ich skrzynkę pocztową 
Zimbra z urządzeniami mobilnymi 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 zadaniami.

Twoje życie
 pod ręką,

zawsze



Pełna integracja Mobile Plus z Zimbra pozwala na ciągłą 
komunikację, co oznacza, że każdy nowy email, kontakt i termin 

zostanie natychmiast zsynchronizowany.

Administratorzy mogą zarządzać wszystkim co jest związane z 
urządzeniami przenośnymi z Konsoli Administratora Zimbra, przy 

pomocy dedykowanego Zimletu Administracyjnego.

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. Mobile Plus działa na standardowych portach sieciowych, więc nie musisz 
nawet zmieniać swoich ustawień na firewallach czy innych urządzeniach sieciowych.

Zaawansowane 
opcje dostrajania
Mimo, że Mobile 
Plus nie potrzebuje 
żadnej konfiguracji, 
to jednak dostępne 
są zaawansowane 
konfiguracje dla tych 
Administratorów, 
którzy chcą ulepszyć 
funkcjonalność na swoich 
urządzeniach w bardzo 
dużych środowiskach.



Synchronizacja
udostępnionych folderów
Nie poprzestawaj tylko na swoich 
osobistych danych, zsynchronizuj 
wszystko co kiedykolwiek zostało 
powiązane z Tobą w Zimbra i 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 Zimletowi Administracyjnemu, 
będziesz zawsze wiedział czy 
użytkownicy i urządzenia synchronizują 
się z serwerem, będziesz miał możliwość 
resetowania sesji synchronizacji oraz 
usunięcia całej historii synchronizacji 
danego urządzenia.



Dedykowana rejestracja
Mobile Plus 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 na 
urządzeniu mobilnym.



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.

Mobile Plus 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.

Wiele kont na urządzeniu



Zimbra oferuje zaawansowane zarządzanie 
przechowywania danych i HSM (Hierarchical 
Storage Management). Moduł ten pozwala na 
zarządzanie wieloma wolumenami i polityką 
HSM przez dedykowany Zimlet Administracyjny 
- całkowicie zintegrowany z Konsolą 
Administracyjną Zimbra, oddając w Twoje 
ręce narzędzia do efektywnego zarządzania 
przestrzenią dyskową.

Zapasowa cenna przestrzeń dyskowa dzięki 
konfigurowalnym progom kompresji i wielu 
zasadom HSM, łatwo rozszerza serwer
Zimbra dodając nowe wolumeny poprawiając
wydajność serwera przez podział obciążenia
I/O na różne nośniki i użycie różnych typów
urządzeń pamięci masowej.

Hierarchiczne zarządzanie
magazynem danych

... i wiele więcej



HSM Plus to Twój 
szwajcarski scyzoryk,
jeśli chodzi o 
przechowywanie danych.

Hierarchiczne zarządzanie magazynem danych ... i wiele więcej

HSM Plus poprawia wydajność
twojego serwera
Dzięki elastyczności HSM Plus, podział 
bieżących i przyszłych magazynów danych 
pomiędzy różne typy nośników danych to 
nie problem - dodatkowo poprawiamy w 
ten sposób przepustowość serwera.



Zwiększanie przestrzeni
magazynu danych

Narzędzia zarządzania 
magazynem danych
Wiersz poleceń interfejsu HSM 
Plus oferuje zestaw narzędzi do 
zarządzania: od przenoszenia między 
wolumenami do kontroli stanu BLOB.

Trzeba powiększyć pojemność magazynu 
danych? Nigdy więcej przestojów, nigdy więcej 
operacji na systemie plików, nigdy więcej 
kłopotów: HSM Plus pozwala na dodawanie 
nowych woluminów do infrastruktury
Zimbra szybko i łatwo.

Planowanie operacji
Polityki HSM
Użyj techniki hierarchicznego 
zarządzania magazynem danych 
(HSM) do automatycznego 
przeniesienia danych pomiędzy 
wolumenami według jednej lub 
więcej łatwych do tworzenia polityk 
HSM. Podziel swoją przestrzeń 
dyskową pomiędzy różne nośniki i 
typy pamięci masowych.

Operacje HSM można 
łatwo skonfigurować 
i zaplanować przez 
dedykowany Zimlet 
Administracyjny, więc 
nie musisz się martwić i 
pamiętać, kiedy i co było 
wykonane przez HSM Plus.



Oszczędność cennej
przestrzeni dyskowej
Kompresja zasobów pozwala 
oszczędzić cenne miejsce na 
przestrzeni dyskowej. Opcja ta 
może być łatwo włączona w każdym 
magazynie dyskowym Zimbra, nowym 
lub istniejącym udostępniając jej 
korzyści od razu.

Wielokrotność
wolumenów

Bezpieczne operacje

Amazon S3 i
przechowywanie HTTP

Konfiguracja i zarządzanie 
wieloma podstawowymi i 
zapasowymi wolumenami 
Zimbra, udostępnia całe 
mnóstwo możliwości 
zarządzania Twoją 
przestrzenią dyskową!

Ani jeden pojedynczy bit nie 
zostanie przeniesiony lub usunięty, 
dopóki nie będzie perfekcyjnie 
zabezpieczony poprzez algorytmy 
ZeXtras Powerstore tak by zawsze 
zapewnić bezpieczeństwo
Twoich danych.

Uwolnij się od ograniczeń lokalnego 
przechowywania i zaoszczędź 
pieniądze dzięki HSM Plus poprzez 
przechowywanie danych w buckets 
Amazon S3 oraz na wybranych 
zgodnych z HTTP systemach 
pamięci masowej. 

Indeksowanie załączników
Indeksowanie kilku rodzajów 
załączników przez HSM Plus 
pogłębia zakres wyszukiwania w 
przeglądarkowym kliencie poczty 
Zimbra do zawartości dokumentów 
Microsoft Office, plików ODF, 
skompresowanych archiwów, 
plików PDF i wiele więcej.



Admin Plus jest następnym krokiem
w zarządzaniu Zimbra.

Przydzielaj prawa administracyjne dla 
użytkowników na serwerze, aby mogli 
zarządzać użytkownikami, ustawiać 
limity zasobów i użytkowników dla 
twoich domen lub modyfikować 
zmienne klasy usług w celu bezpiecznej 
obsługi najbardziej delikatnych zadań 
administratora systemu:
podnajmu zasobów.

Śledź działania Oddelegowanych 
Administratorów i statusy domen 
dzięki funkcji sprawozdawczości Admin 
Plus, prosto z Konsoli Administracyjnej 
Zimbra przy pomocy dedykowanego 
Zimletu Administracyjnego.

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 administracyjnych, dzięki 
wbudowanym narzędziom przeszukiwania i przeglądu 
dziennika zdarzeń. Dane dla oddelegowanych i globalnych 
administratorów można przeszukiwać i przeglądać
z dedykowanego Zimletu Administracyjnego.

Limitowany delegowany
dostęp administracyjny



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

Delegacja roli administratora
oraz podnajem

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.

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



W 100% 
bezpieczny
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 Reset konfiguracji
administratora

Miesięczne raporty

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

Admin Plus udostępnia funkcję 
“Admin Configuration Reset”, która 
przywraca dowolne ustawienie 
związane z Administratorem. 
Sprawdza się to, jeśli chcemy 
zresetować aktualną konfigurację
lub wyczyścić ustawienia po migracji.

Admin Plus 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, Admin Plus daje 
możliwość selektywnego włączenia 
lub wyłączenia funkcji podglądu 
wiadomości dla Administratorów.
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