
 

 

 

Sikkert, uproblematisk og 
skalerbar lagring av all e-
post i våre datasentre i 
Norge 

E-postarkiv som tje-
neste 

Løsning uten 
kompromisser 

Fullverdig arkiv av all e-post 
Ved hjelp av vår tilleggsprogram i Outlook eller 
eget spesialprogram kan du søke i e-posten fra 
år tilbake langt raskere og smartere 

Du får raskere Outlook og raskere søk i både filer 
og vedlegg.  

Ingen leverandørlås 
Er du ikke fornøyd med vår tjeneste, så kan du 
når som helst flytte hele arkivet hos oss til enten 
en mailserver eller til komplette arkivfiler for 
bruk i Outlook. Dette skjer uten tap av noe 
informasjon. 

Konfidensialitet 
Vi har ingen direkte tilgang til ditt arkiv, det er 
kun den enkelte mail-eier som kan lese e-poster, 
med mindre det stilles inn slik. All vår 
tilgang/operasjoner mot arkivet loggføres 
detaljert. 

Rask og enkel tilgang til arkivet 
Alle ansatte kan søke og bla igjennom sine egne 
arkiverte e-poster via Outlook eller via en kraftig 
arkiv-app som søker gjennom millioner av e-post 
på sekunder -- inkludert vedlegg og flere konti!  

Office 365  
Ved å avlaste din mailserver i skyen, så vil du få 
raskere tilgang i Outlook og Webmail. Du 
reduserer også skadevirkninger av at 
uvedkommende får tilgang til mailen på reise. 

Enkelt og solid 
Straks en oppkobling mot 
mailserver er gjort, så 
hentes nye e-post rett inn 
i løsningen etter interval-
ler som passer kunden.  

 

Vi drifter løsningen i alle 
ledd og står for sikkerhe-
ten i vårt datasenter. 

 Lav pris per bruker. 

 Ingen lisens eller 
maskinvarekostnader. 

 Vi optimaliserer oppsettet til deres bedrift 
og deres rutiner. 

 Vi tar hånd om sikkerheten og oppgrade-
ringer. 

 Alt lagres i våre sikre lokaler i Norge. 

 Alle kunder har dedikerte arkiv som er 
kryptert. 

 Programmet har avansert loggsystem 
tilsvarende pasientjournaler. 

 Bevar historikk for fremtiden! 

 Enkel gjenoppretting av enkelt-e-post. 



Fordeler for deres firma 

Unngå rettstvister 
I våre digitale tider gjøres uendelig mange 
avtaler via e-post. Å kunne gå tilbake til kilden og 
historikken kan spare betydelig beløp og 
omdømmetap. Har kun motparten 
dokumentasjon, stiller man svakere og må ofte 
akseptere motpartens versjon. 

Beskyttelse mot datatap 
E-post går tapt når serveren på bakrommet går 
ned på grunn av brann eller diskhavari. Ansatte 
kan slette viktige e-poster ved en feil - å få it-
avdelingen eller skyleverandøren til å 
gjenopprette en enkelt e-post vil ofte ikke være 
økonomisk forsvarlig eller mulig. 

Skyleverandøren kan også svikte og vise til 
standardvilkår hvor man ikke tar ansvar for 
kundens data.  

Ved å ha e-posten hos oss, får du en betydelig 
økt sikkerhet for deres data, uten at 
kompleksiteten øker. 

Hurtig tilgang til all tidligere e-post og vedlegg 
Mye av en bedrifts kunnskap og muligheter 
ligger i e-poster. Å kunne søke og finne e-post 
når man føler behovet kan spare store summer. 

Reduser it-regningen 
Ved å automatisk arkivere gammel e-post, så 
frigjør man betydelig lagringsplass på 
skytjenesten (valgfritt å slette arkiverte eposter).  

Pris per GB er ofte langt billigere hos oss, i 
tillegg til den ekstra funksjonaliteten og 
sikkerheten vår løsning bringer. 

I tillegg reduserer man risikoen for data på 
avveie. 

Reduser sløsing av tid 
Ansatte bruker betydelig tid på å lete frem eldre 
e-poster. Når man søker i Outlook, så brukes 
egen maskins prosessorkraft. Sitter man på 
bærbare datamaskiner, går dette enda tregere. 

Vår løsning søker direkte på serveren. Dette gir 
rekordraske søk - ikke bare på e-poster, men 
også inne i vedlegg. Prøv oss! 

 

Sentralisering av mail 

Ofte kan man ha Google-kontoer og andre 
mailservere. Hvorfor ikke sørge for at data blir 
bevart for fremtiden og den ansatte med den 
skykontoen forsvinner ikke tar med seg all info?   

E-postarkivering har 
aldri vært enklere! 
Vår driftede løsning frigir tid og kostnader, uten 
at dette går på kompromiss med sikkerhet eller 
fleksibilitet. Ved at vi har servere i store 
datahaller i Oslo, får du mye raskere tilgang til e-
post enn du noensinne vil få med internasjonale 
epostkonti/leverandører. 

 

Kontakt oss i dag: 

Webspesialisten AS 
Fredrikke Qvams gate 19 

0172 OSLO 

Tlf: 21 91 81 45  

webspesialisten.no 

Kryptert lager 

Kostnadseffektivt 

Bevar historikk for 
fremtiden 

Reduser rettslig risiko 
og sårbarhet 


