
Google Message Discovery
Kompletta funktioner för e-postsäkerhet och arkivering i ett 
paket

Förbättra säkerhet, kompatibilitet och produktivitet för dina e-postservrar. Blockera 
e-posthot innan de når din organisation. Skapa ett säkert och sökbart e-postarkiv utan 
att behöva göra stora investeringar i infrastruktur genom att lagra meddelanden i molnet. 
Hitta snabbt och enkelt relevanta meddelanden även när dina e-postvolymer och 
kompatibilitetskrav växer. Dra nytta av molntjänster för att minska underhållsbehoven, 
skydda bandbredden och frigör resurser för viktiga uppgifter inom verksamheten.

Produktsammanfattning

Google Message Discovery, som drivs av Postini, är en säker, värdbaserad tjänst som ger 
skräppost- och virusskydd åt företag samt omfattande funktioner för e-postarkivering för 
organisationer som vill ha kostnadseffektiv e-posthantering och stora fördelar jämfört med 
lokala servrar eller mediebaserad e-postarkivering. Med Google Message Discovery kan du:

•	Skapa	ett	centraliserat	och	sökbart	e-postarkiv	för	organisationen
•	Snabbt	söka	igenom	arkivet	efter	e-postmeddelanden	och	spara	resultatuppsättningar
•	Skydda	din	e-post	från	skräppost,	virus,	lösenordsfiske	och	andra	hot	från	e-post
•	Konfigurera	centrala	e-postpolicyer	för	hantering	av	innehåll	och	kompatibilitetskrav

Google	Message	Discovery	finns	i	molnet	och	bygger	på	en	modell	där	programvaran	
levereras som en tjänst (SaaS). Det innebär att du inte behöver planera för kommande 
behov av lagringskapacitet. Googles säkra och redundanta datacenter skyddas och 
säkerhetskopieras dina meddelanden så att risken för att de går förlorade vid en lokal 
serverkrasch helt försvinner. Din organisation förblir ägare till alla data, vilket innebär att 
du behåller kontrollen över din information. 

Du kan arkivera e-post utan att behöva oroa dig för diskutrymme och du slipper problem 
med bristande lagringsutrymme genom att ge användarna enkel tillgång till 
arkiverade e-postmeddelanden. Genom att ta bort gammal e-post från servrarna kan 
du dessutom korta tiden för både säkerhetskopiering och återställning. 

Google Message Discovery innehåller också en fullständig uppsättning 
säkerhetsfunktioner för e-post så att du kan tillhandahålla högsta säkerhetsnivå för dina 
e-postsystem – utan att behöva installera dyr maskin- eller programvara. Därmed kan du 
blockera skräppost, virus och andra externa hot innan de når företaget och säkerställa 
att	patentskyddad	information	som	måste	hållas	konfidentiell	behålls	inom	företaget.

 
Viktiga funktioner

•	Säkert och redundant Garantera tillgängligheten och redundansen genom att utnyttja 
Googles nätverk med säkra, energisnåla datacenter. Minimera behovet av kostsam 
lokal infrastruktur och minska behovet av IT-underhåll

•	Skalbart Obegränsad kapacitet utan ytterligare administration eller kontrakt

•	Enkla funktioner för åtkomst och sökning	Hitta	snabbt	specifika	e-postmeddelanden	
utan att behöva söka efter flera datakällor

•	Exportera resultatuppsättningar Exportera snabbt meddelanden eller 
meddelandeuppsättningar till PST- eller MBOX-format

•	Hantera lagringsprinciper Minska riskerna genom att tillämpa granskningsbara policyer 
för lagring av e-post och spara meddelanden utöver lagringsperioden vid behov

Mer	information	finns	på
www.google.com/postini

OM SÄKERHET OCH ARKIVERING MED 
GOOGLE, SOM DRIVS AV POSTINI 

Googles produkter för säkerhet och 
arkivering, som drivs av Postini, 
gör e-postsystemen säkrare, mer 
kompatibla och mer produktiva. 
De blockerar skräppost och andra 
intrång innan de når ditt nätverk, 
samtidigt som de ger dig funktioner 
för kryptering och arkivering som 
hjälper dig att uppfylla kraven på 
kompatibilitet. I Googles modell 
med värdbaserad hantering utnyttjas 
den ”nätverkseffekt” som skapas av 
miljarder dagliga e-postanslutningar för 
att	identifiera	och	blockera	hot	i	realtid,	
utan behov av lokala uppdateringar. 
Detta ger dig stordriftslagring, enkel 
distribution och en underhållsfri tjänst 
som sparar pengar och ger en låg total 
ägandekostnad.
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Bild 1: Flöde i meddelandeutforskningen

Med Googles Message Discovery kan du hantera, skydda och få tillgång till 
arkiveringsmeddelanden som du behöver genom:

1. Omfattande meddelandeinsamling: Meddelanden skickas i realtid till Googles 
säkra datacenter via den vanliga kuvertfunktionen på e-postservern. Alternativt kan 
inkommande och utgående e-post arkiveras som en del av den övergripande process 
som Google utför vid realtidsanalyserna.

2. Meddelandesäkerheten är ”alltid aktiv, alltid uppdaterad”: Meddelanden dirigeras 
via Googles marknadsledande funktion för meddelandesäkerhet och ger skydd mot hot, 
virus,	innehållsbaserad	filtrering	och	policystyrd	TLS-kryptering	i	realtid.

3. Säker värdbaserad arkivering:Meddelanden	och	bifogade	filer	lagras	och	indexeras	
i ett centralt arkiv. Genom att hantera lagringspolicyerna kan IT-personal ange policyer 
för hur användaren eller företaget ska uppfylla interna och externa krav på lagring.

4. Sökning och extrahering: Behörighetsbaserad åtkomst ger auktoriserade personer 
avancerade verktyg för att snabbt och enkelt söka efter och extrahera relevant e-post 
samt vidta avbrottsåtgärder inför rättstvist.

5. Omfattande rapportering: Användnings- och granskningsrapportering ger nödvändig 
information för att övervaka alla aktiviteter som sker i företagets arkiv.

•	Arkivåtkomst för slutanvändarna Gör det möjligt för slutanvändarna att komma åt sina 
egna e-postarkiv genom ett webbaserat gränssnitt eller ett MS Outlook-verktygsfält

•	Arkivera aktivitetsrapporter Visa loggrapporter över all aktivitet i arkivet, till exempel 
sökningar och exporter för kompatibilitetskrav

•	Skydd mot skräppost och virus Ge marknadsledande e-postsäkerhet inbegripet 
realtidsskydd	mot	skräppost	och	virus	samt	innehållsfiltrering	för	inkommande	och	
utgående e-post

•	Kryptering mellan domäner	Skicka	säkra	meddelanden	med	policybaserade	TSL-protokoll

•	Intelligent dirigering	Dirigera	enkelt	e-posttrafik	till	datacenter	på	olika	platser

Googles Message Discovery har stöd för 
följande e-postservrar:

•	Microsoft	Exchange	Server	2000	
Standard eller Enterprise Edition

•	Microsoft	Exchange	Server	2003	
Standard eller Enterprise Edition

•	Microsoft	Small	Business	Server	med	
Exchange	Server	2000	eller	2003	
Standard Edition

•	Microsoft	Exchange	Server	2007

•	Lotus	Domino	6.5–7x

Om du vill använda journalalternativet 
i Microsoft Exchange Server Standard 
Edition måste du ha minst två av 
dessa servrar i ditt nätverk där den ena 
används uteslutande för att ta emot 
journalförda meddelanden. Servern 
får inte innehålla e-postkonton för 
användare.
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