
Bu sorunlardan herhangi birini yaşıyor musunuz?

Outlook’unuz yavaş açılıyor veya yavaş mı çalışıyor?

Personeliniz ile birlikte e-postaları da mı işten ayrılıyor?

E-posta kayıplarının önüne geçemiyor musunuz?

Exchange sunucunuzun performansı mı çok düşük?

M.Office 365’te kota sıkıntısı mı yaşıyorsunuz?

PST veya OST'leri geri yüklemekte sorun mu yaşıyorsunuz?

Exchange sunucunuz çalışmazken maillerinize erişemiyor musunuz?

Atıl durumdaki PST dosyalarınızın içindeki mailleri anlık göremiyor musunuz?

Mail arşiviniz çok yüksek, yerden kazanmak için sıkıştırmak mı istiyorsunuz?

Tüm personel e-postalarınızı tek bir noktadan yönetemiyor musunuz?

Tüm personel e-postalarınıza her yerden erişemiyor musunuz?





Neden MailStore ! 

MailStore tüm şirket e-postalarınızı uzun yıllar güvenle 

saklayabileceğiniz bir mail arşivleme sistemidir.

Tüm gelen ve giden maillerinizin arşivlenmesini ve düzenlenmesini 

sağlar. 

Kullanıcılar arşivlenen e-postalara Outlook, Web Arayüzü, MailStore 

Client ya da IPhone Client ile kolayca erişebilirler. 

Yöneticiler çalışanlarının tüm gelen ve giden maillerini web arayüzü

üzerinden de anlık olarak takip edebilirler. 

Hatırlatma : Arşivleme, posta sunucusunda 

herhangi bir değişiklik gerektirmez 



Neden MailStore ! 

Herhangi bir personelin bilgisayarında sorun olduğu zaman direk 

MailStore Sunucudan mailleri geri getirebilirsiniz.

Kötü niyetli kişiler ya da yanlışlıkla yapılacak kullanıcı hatalarına karşı 

anında yedekleme sistemiyle gelen ya da gönderilen e-postalarınız 

henüz kullanıcıya ulaşmadan yedeklenecek ve e-postalarınız bu 

yöntemle en üst düzey GÜVENLİK standardına ulaşabilecek. 

Arşivlemiş olduğunuz e-postalarınızı sizin belirteceğiniz zaman dilimi 

içerisinde sunucunuzdan kaldırır ve şirket e-posta trafiğinizin VERİMİNİ 

maksimum hale getirir. 

Hatırlatma : MailStore posta sunucularındaki 

iş yükünü azaltmak için arşivlenmiş epostaları 

belirli bir kurala göre silebilir 



Arşivleme

MailStore Server şirketinizin 

tüm ihtiyaçlarını karşılamak 

için birçok eposta sistemini 

desteklemektedir. 

Kullanıcıdan bağımsız arşivleme 

yapabilir ve arşiv aldıktan sonra 

dilediğiniz kadarını mailbox da 

tutabilir veya silebilirsiniz.

MailStore, e-postalar henüz muhatabına ulaşmadan arşivi alır. Dolayısıyla kişi 

e-postayı silmiş dahi olsa e-postası MailStore tarafından çoktan arşivlenmiş olur.

Hatırlatma : Arşivleme esnasında kullanıcı 

tarafından kurulan dosya yapıları korunur. 



Erişim ve Geri Yükleme

MailStore Server’da
arşivlemek kolay olduğu 
kadar, arşive erişmek ve geri 
yüklemekte bir o kadar 
kolaydır.

Erişim seçenekleri; 

1. Outlook üzerindeki   
MailStore sekmesini 
tıklayarak,

2. MailStore Client arayüzünü
kullanarak, 

3. Web arayüzü üzerinden 
erişerek,

4. Akıllı telefon arayüzü ile



Kısaca Özellikler

Kolay kurulum
Hızlı ve otomatik 

arşivleme
Çok hızlı arama 
ve geri yükleme

Merkezi yönetim
Detaylı kullanıcı 
yetkilendirme

Maksimum 
güvenlik

PST ve OST 
dosyalarının iş 

yükünü azaltma

Ortalama 3/2 
oranında 
sıkıştırma

Dahili veritabanı
Gelen ve Giden 
mailleri anında 

arşivleme

Kullanılmayan 
mailboxların
toparlanması

Akıllı telefon ve 
web arayüzü

Veri hacmi ve 
kullanıcı sınırı 

yoktur

Dduplication
özelliği

E-Posta gövde ve 
eklerinde AES256 

kriptolama

iSCSI, Fiber 
Channel, NAS, ve 

SAN desteği

Exchange 
üzerindeki iş 

yükünü azaltmak

Servis 
sağlayıcılar için 

cloud

Yasal uyumluluk 
ve eDiscovery

22.000 den fazla 
müşteri ağı



Ana Ekran Görüntüsü

KOLAY

HIZLI

BASİT

VE

TÜRKÇE

ARAYÜZ



Arşivleme Seçenekleri Ekran Görüntüsü

TÜM

SUNUCU 

İSTEMCİ 

VE

DOSYA

SİSTEMLERİNİ

DESTEKLER



Arşiv Ekran Görüntüsü

Client 

ara yüzü ile 

yetkiniz 

dahilinde 

istediğiniz 

kullanıcının 

maillerine 

ulaşabilirsiniz.



Outlook Add-on Görüntüsü

Outlook 

üzerinden 

yetkiniz 

dahilinde 

istediğiniz 

kullanıcının 

maillerine 

ulaşabilirsiniz.



Sıkça Sorulan Sorular

MailStore Server e-postaları nerede ve nasıl arşivler?

MailStore e-postalarınızı dilediğiniz sürücü de kendi içerisinde sıkıştırarak arşivler.

MailStore Server ayrıca bir veritabanına ihtiyaç duyuyor mu?
Kendi içerisindeki veritabanını kullanır. Dolayısıyla herhangi bir veritabanı ihtiyaç duymaz.

MailStore ile arşivlenen e-postaları kimler görüntüleyebilir?
Kullanıcılara hangi hakları vermiş isek o yetkiler doğrultusunda arşivlere erişebilirler.

MailStore ile arşivlemeleri belli bir kurala göre otomatik olarak yapabilir miyim?
Arşivlemelerinizi belirli zaman aralıklarında otomatik veya manuel olarak yapabilirsiniz.

MailStore Microsoft Echange Server ile senkronize çalışır mı?
MailStore Exchange Server ile uyumlu ve senkronize çalışır.



Müşterilerimiz Neler Söyledi

Personel e-postalarının real time (anlık) arşivlenmesini istiyorduk. MailStore sayesinde bunu 
gerçekleştirdik. Artık gelen ve gönderilen hiç bir e-postamızı kaybetmediğimiz gibi yönetilebilir bir 
arşive de kavuşmuş olduk. 

Biocodex İlaç/ Eren AYDEMİR/ Bilgiişlem Müdürü

Exchange Server kullanıyorduk, e-posta kutularının yüksek seviyeye ulaşması sebebiyle gerek storage
gerekse performans anlamında ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. MailStore yüksek sıkıştırma teknolojisi 
ve arşiv alındıktan sonra mailboxları boşaltma özelliği ile bize önemli ölçüde hız kazandırdı. 

İmmib / Birol EKER / Bilgiişlem Müdürü

Firmamızdaki kullanıcıların e-postalarını silmesi ya da pst dosyalarında yaşanılan veya yaşanabilecek 
olası problemlere karşı hızlı çözüm ürettiği için MailStore’u tercih ettik. Outlook Add-in sayesinde 
kullanıcıların silinen e-postalarını anında geri alabilme yeteneğini de kazanmış olduk.  

Fakir / Abdullah BEYAZPINAR / Bilgiişlem Müdürü



TEŞEKKÜRLER


