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Termékismertető 



 

Micro Focus Enterprise Messaging 

A Micro Focus® Enterprise Messaging vállalati szintű elektronikus levelezést, azonnali üzenetküldést és 
csevegésen alapuló együttműködést biztosít páratlan biztonsági, archiválási és katasztrófa utáni helyreállítási 
funkciókkal kiegészítve. Minden olyan szolgáltatást tartalmaz, amire csak szükség lehet a biztonságos, 
előírásoknak megfelelő vállalati üzenetküldéshez a szervezeten belül. 
 
Az Enterprise Messaging főbb jellemzői: 

 Üzleti e-mailek: Biztonságos elektronikus levelezés, azonnali üzenetküldés, naptárkezelés, névjegyek 
kezelése és feladatok kezelése. 

 Csevegésen alapuló csapatmunka: A csapatok kommunikációját és közös munkáját segítő közösségi 
platform. 

 Egységesített archiválás: Az üzenetküldési rendszer felügyelete és tehermentesítése az üzenetek 
archiválásával. 

 Biztonság: Víruskereső, levélszemétszűrő, kiberbűnözés elleni védelem akár GroupWise postafiók 
szinten, DDoS elleni védelem és felnőtteknek szóló tartalmak blokkolása. 

 Katasztrófa utáni helyreállítás: Biztosítja az üzenetküldési rendszer folyamatos működését. 
 
A Micro Focus Enterprise Messaging terméket alkotó komponensek: 

 Micro Focus GroupWise 18 

 Micro Focus GroupWise TeamWorks 18 

 Micro Focus Retain 

 Micro Focus Secure Messaging Gateway 

 Micro Focus GroupWise Disaster Recovery 

 Micro Focus GroupWise Forensics 

 Micro Focus GroupWise Mailbox Management 

 Micro Focus GroupWise Reporting and Monitoring 

Micro Focus GroupWise 18 

A Micro Focus GroupWise 18 biztonságos elektronikus levelezést, azonnali üzenetküldést, naptárkezelést, 
névjegy- és feladatkezelést biztosít. Továbbá biztosítja a kapcsolattartást bármilyen mobileszközön. A 
postafiókban lévő tételek elérhetőek iPhone és iPad készülékről, Android, Blackberry, Windows rendszerű 
telefonról, táblagépről, vagy más ActiveSync-kompatibilis eszközökről is. 
Az azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével a felhasználók valós időben kommunikálhatnak egymással, 
függetlenül attól, hogy asztali számítógépet vagy mobileszközt használnak. Az állapotjelzőnek köszönhetően 
nyomon követhető, hogy mely felhasználók vannak elérhető vagy elfoglalt állapotban, és kik azok, akik 
éppen távol vannak az asztaluktól. 

Micro Focus GroupWise TeamWorks 18 

A Micro Focus GroupWise TeamWorks 18 segítségével a csapattagok egyszerűen kommunikálhatnak 
egymással akár a webes felületen, a GroupWise kliensből vagy éppen a mobil applikáción keresztül. A 
megoldás témakörközpontú, projektalapú vagy csapatorientált eszmecserét tesz lehetővé, amely interaktív, 
valós idejű párbeszéden és dinamikus fájlmegosztáson alapul. A megoldás révén valós idejű csevegés és 
fájlmegosztás valósítható meg, valamint a projektek változásai is nyomon követhetőek – mindezt egyetlen 
felületen. 

Micro Focus Retain 

A Micro Focus Retain az üzenetküldési rendszer átfogó és előírásoknak megfelelő archiválását biztosítja 
azzal, hogy minden üzenetadatot egyetlen, központi archívumban archivál, legyen az e-mail, találkozó, fájl 
vagy melléklet. A beépített eDiscovery eszközökkel elérhetőek és kereshetőek az egyes tételek, illetve 



 

módosítás elleni védelemmel láthatóak el a postafiókok és tételek, valamint címkézést, nyomtatást, 
továbbítást és exportálást is biztosít a termék. 

Micro Focus Secure Messaging Gateway 

A megoldás páratlan biztonságot nyújt az üzenetküldési rendszer és a hálózat számára. Ez magában foglalja a 
bejövő és kimenő forgalom védelmére szolgáló funkciókat, továbbá a víruskeresőt, levélszemétszűrőt, 
kiberbűnözés és DDoS elleni védelmet, valamint a felnőtteknek szóló tartalmak blokkolását, amely beépített 
képelemzésre épül. A termék a legújabb technológiákat használja az üzenetküldési rendszer folyamatos 
védelméhez, GroupWise esetében beleértve az üzenettovábbítási ügynök (messaging transfer agent, MTA), a 
postafiókügynök (post office agent, POA), az internetügynök (GWIA), a webes hozzáférés és a mobileszközök 
védelmét is. 

Micro Focus GroupWise Disaster Recovery 

A Micro Focus GroupWise Disaster Recovery biztosítja az üzenetküldési rendszer folyamatos működését. 
Lehetővé teszi az üzenetek gyors visszaállítását, valamint a postaládák és a teljes postahivatal működés 
közbeni biztonsági mentését, biztosítva ezzel, hogy a kritikus fontosságú adatok folyamatosan naprakészek 
és elérhetőek legyenek. A biztonsági másolat DR rendszerként is működik abban az esetben, ha az online 
üzenetküldési rendszer leállna. 

Micro Focus GroupWise Forensics 

A Micro Focus GroupWise Forensics segítségével az egyes GroupWise postafiókok megfelelő jogosultság és 
teljes körű audit mellet távolról megnyithatóak és megtekinthetőek. Biztosítja azon alapvető auditálási és 
felügyeleti képességeket, amelyekre a jogi ügyekkel, a humán erőforrásokkal és az auditálással foglalkozó 
csapatoknak szüksége van. Ez a nagyvállalati szintű megoldás megfigyelést és auditálást is biztosít az e-
mailekre vonatkozó irányelvek betartatása mellett. Bizalmas vizsgálat indítható az e-mailek ellenőrzésére, 
csökkenthetőek a vállalatra háruló esetleges felelősségek, ugyanakkor megőrizhető a rendszer integritása is. 

Micro Focus GroupWise Mailbox Management 

Akár 10 000 felhasználó postaláda-beállításait kell kezelni, akár a szabadságra vonatkozó szabályt szükséges 
módosítani egy vagy több postaládában, a Micro Focus GroupWise Mailbox Management segítségével 
mindez távolról megtehető. A megoldás lehetővé teszi a rendszergazdák számára a postaládák egyetlen, 
intuitív felügyeleti eszközzel történő kezelését. Az új képességeknek köszönhetően a rendszergazdák 
egyszerűen kezelhetik a fiókokat, és gyorsan hozzáférhetnek a vállalati postaládák bizonyos beállításaihoz, 
valamint távolról segíthetnek a felhasználóknak a postafiókjuk konfigurálásában. 

Micro Focus GroupWise Reporting and Monitoring 

A termék átfogó és teljes mértékben testreszabható riasztási és jelentéskészítési funkciókat kínál. A 
megoldás több mint 120 valós idejű jelentést, és több mint 1000 különböző típusú felhasználói riasztást és 
értesítést biztosít. Az egyszerűen használható, intuitív műszerfal gyorsan kiértékeli az Enterprise Messaging 
részét képező üzenetküldési, biztonsági, archiválási és katasztrófa utáni helyreállítási rendszerek állapotát. 


