
 

Nooit meer een mail kwijt met
Mailstore. De meest vooraanstande
oplossing voor e-mail archivering!  



E�ciënt je e-mail archiveren 
met Mailstore!

1. Totale bescherming van gegevensverlies
Zonder Mailstore kunnen gebruikers e-mails naar keuze 
verwijderen, zonder dat dit wordt opgemerkt. Dit betekent 
dat je organisatie dagelijks belangrijke gegevens kwijt kan 
raken. Door alle e-mail bij ontvangst of verzending meteen 
te archiveren kan jij je organisatie absoluut zeker stellen dat 
alle mail behouden blijft.

2. Grote besparing in opslagruimte en kosten
De software van Mailstore gebruikt compressie en 
deduplicatie om de opslagvereisten te verminderen. Dit 
scheelt direct in de ICT-kosten en –uitgaven. Je hebt namelijk 
minder snel last van overbelaste servers, toenemende 
opslagkosten en complexe back-up en herstelprocessen. 
Bovendien schermt het ook �nanciële risico’s af die 
voortkomen uit juridische geschillen of gegevensverliezen. 

3. Juridische en economische voordelen
Elk bedrijf is wettelijk verplicht om e-mails die betrekking 
hebben op de bedrijfsvoering te bewaren. De bewaartermijn die
hiervoor geldt is 7 jaar. Mailstore helpt om te voldoen aan de eisen 
die gesteld worden op het gebied van AVG, e-mail compliance 
en andere wet- en regelgeving. Je mails worden beveiligd en 
voor lange tijd opgeslagen, maar tegelijkertijd zorgt Mailstore 
er voor dat deze in mum van tijd weer kunnen worden opgespoord. 

4. Verhoogde productiviteit
Ben je een mail kwijt en vind jij het ook zo’n vervelende klus om 
deze terug te vinden? Mailstore heeft een razendsnelle 
zoekfunctie op volledige tekst, voor e-mails en alles types 
bestandsbijlagen. Daarnaast heb je geen postvakquota meer 
nodig om het gebruik van de opslagcapaciteit van een e-mail
server te beperken. 

De voordelen van Mailstore
die jou verder helpen.

 
Bedrijven hebben meestal goedwerkende e-mailservers  tot

hun beschikking om de communicatie vie e-mail goed te laten

verlopen. Deze systemen zijn echter niet goed ingericht om 

gegevens gedurende lange periodes op te slaan. Dit brengt 

technische uitdagingen met zich mee. Met Mailstore zijn deze

echter eenvoudig ondervangen. Een greep uit de voordelen.

Met Mailstore pro�teer je van alle voordelen van moderne en veilige e-mailarchivering. 
Al je e-mails worden voor jaren gegarandeerd veilig en beschikbaar opgeslagen, ongeacht de hoeveelheid. 
Ben je een mail kwijt? In mailstore is deze in adembenemende snelheid terug gevonden!

E�ciënt e-mailmanagement blijft een uitdaging
E-mail is een van de meest belangrijke manieren van zakelijke communicatie. Het wordt ook wel gezien als de grootste en meest 
waardevolle informatiebron binnen het bedrijfsleven. Voor zakelijk succes is het daarom van groot belang dat de informatie in je 
mails behouden blijft. Met de e-mailarchivering software van Mailstore maak je de opslag van je ontvangen e-mail eenvoudig en 
inzichtelijk. Mailstore is namelijk volledig geïntegreerd in het mailsysteem binnen je Cloud werkomgeving.

www.contict.nl

Check www.contict.nl/mailstore

Ontdek hoe e-mail archivering software voor jouw organisatie 
kan werken. Maak nu een afspraak met één van onze specialisten!

 
 

Door de belasting op opslag van de mailserver te verminderen
kan deze veel sneller worden geback-upt en hersteld in geval
van storing. Met één enkele muisklik kunnen gebruikers e-mail
uit het archief herstellen. De beheerder hoeft geen tijdrovend
proces meer te doorlopen om mails uit de back-up te herstellen.

5. Altijd een eenvoudige back-up en herstel


