
E-maily

Potřebujete zálohovat či dále zpracovávat vaše e-
mailové zprávy? Víme, jak na to!

Bezpečné uložení a zpracování elektronické pošty
Řešení SAFE vám pomůže ukládat a dále zpracovávat e-mailové zprávy doručené
do e-mailové schránky nebo poštovního serveru MS Exchange. 

Na základě klíčových slov či  odesílatelů  je  možné e-maily ihned po vytěžení
automaticky zpracovat či předat zodpovědným uživatelům pro zpracování.

Díky těmto funkcionalitám bude vaše elektronická pošta nejen bezpečně uložena
a zálohována, ale budete ji moci dále zpracovávat v rámci dalších agend.

Vytěžování serveru MS Exchange
Používáte-li  server  MS  Exchange,  pomůže  vám  naše  řešení  s  následujícími
činnostmi:

● ukládáním e-mailových zpráv ze serveru MS Exchange do systému SAFE;
● exportem zpráv ze složek příchozí, odeslané nebo smazané pošty;
● migrací uložených dat do archivního úložiště.

Můžete rovněž určit, které složky a domény budou vytěžovány.

Ukládání emailů pomocí protokolu POP3 a IMAP
Správy  ukládané  prostřednictvím  protokolu  POP3  a  IMAP  můžete  dále
zpracovávat jako příslušný typ dokumentu.

Integrace s dalšími řešeními
Ukládání  e-mailových  zpráv  můžete  dále  integrovat  s  dalšími  řešeními
společnosti  AiP Safe,  zejména  s  modulem  „Příchozí  a  odchozí  pošta“  nebo
modulem pro evidenci a schvalování faktur.

Získáváte  tak  další,  automatizovanou  formu  vstupu  důležitých  informací  do
systému.

SAFE / E-maily

KLÍČOVÉ  VLASTNOSTI

 Ukládání e-mailových zpráv
ze serveru MS Exchange.

 Ukládání e-mailových zpráv
prostřednictvím protokolu 
POP3 i  IMAP.

 Nastavení vytěžovaných 
složek a domén.

 Možnost integrace s dalšími
řešeními společnosti 
AiP Safe.

HLAVNÍ  PŘÍNOSY

 Řízené ukládání informací 
z poštovních serverů.

 Možnost dalšího zpracování
zpráv.

 Bezpečné uložení 
informací.
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