
Especialistas em Email  ArchivingMailStore Server
MailStore Server® é a solução profissional de email 
archiving que armazena num arquivo central cópias 
perfeitas dos emails de empresa, acessíveis  por 
muitos anos. Permite às empresas cumprir 
requisitos de retenção de informação confidencial  
guardada no email e beneficiar de muitas 
vantagens adicionais. Por exemplo, o MailStore 
Server reduz o peso do servidor de email da 
empresa  e o tempo necessário  para fazer backups, 
e ainda aumenta a produtividade dos 
colaboradores. Com instalação fácil, rápida e 
manuseamento intuitivo o MailStore Server ajuda a 
economizar tempo , libertando os administradores  
para se concentrarem  noutras tarefas.

Grupo alvo 

Caso do cliente/ Problemas  / Cenários 

Os seus beneficios

 Não necessita de infraestrutura IT adicional
 Configuração em apenas alguns minutos
 Utilização e funcionamento intuitivo


em menos tempo reduzindo a carga de dados do 
servidor 

Beneficios para os clientes 

... Para os  gestores das empresas 

 Ajuda a cumprir as obrigações legais do
RGPD Proteção contra a perda de dados

 Preço acessível , custos de IT reduzidos
 Rápido retorno do investimento
 Ajuda a melhorar a produtividade

... Para o administrador

   
Principais Funcionalidades 

 Suporta quase todos os sistemas de email e
formatos mais populares ( incl. Cloud-Services e.g. 
Microsoft 365 ,Microsoft Hosted Exchange ,Google 
Workspace).

 Emails existentes podem ser arquivados
 Proteção contra a perda de dados : todos os

emails enviados ou recebidos são arquivados
( journaling)

 Proteção contra manipulação através de arquivo
encriptado

 Definição de politicas de retenção para todos os
emails , uma vez arquivados

 Certificação de acordo com o RGPD
 Fácil de instalar e intuitivo em termos de

operacionalidade 
 Número de licenças pode ser escalado sem

problemas
 Requisitos de storage reduzidos graças à

deduplicação e compressão dos anexos de
ficheiros

 Self-service para o utilizador
 Várias opções diferentes para aceder ao arquivo

Backup & Recuperação dos servidores de email 


MailStore e Concorrência 

Contact details Minitel   
Travessa Légua da 
Póvoa 1-A 1250-136 
Lisboa Portugal

Ajuda a vendas  /Questões aos clientes 

Informação de preços e Licenciamento (End-Customer Prices for Channel Partners)

Email: next@minitel.pt  
telemóvel : 213810900 
www.minitelnext.com

Custo por utilizador um. dois ou três 
anos do Update standard& Suporte 

Custo de renovação de Update 
standard & suporte (opcional )

incl. one 
year

incl. two 
years

incl. three 
years

by one 
year

by two 
years

by three 
years

6-9 €63.00 €76.81 €90.62 €14.54 €28.35 €42.16

10-24 €37.00 €45.11 €53.22 €8.54 €16.65 €24.76

25-49 €28.00 €34.14 €40.28 €6.46 €12.60 €18.74

50-99 €26.00 €31.70 €37.40 €6.00 €11.70 €17.40

100-199 €22.50 €27.43 €32.36 €5.19 €10.12 €15.05

200-299 €18.50 €22.56 €26.62 €4.27 €8.33 €12.39

300-399 €17.50 €21.34 €25.18 €4.04 €7.88 €11.72

400-500 €15.00 €18.29 €21.58 €3.46  €6.75 €10.04

500+ * Contate-nos para receber a cotação especifica às necessidades da sua empresa

Custo de renovação de Update 
Standard& suporte (opcional)

incl. one 
year

incl. two 
years

incl. three 
years

by one 
year

by two 
years

by three 
years

Starter package for 
up to 5 users: €295.00 €359,65 €424.30 €72.70 €141.75 €210.80

     em síntese  

Informação adicional :   1. Licenses are charged on a per-user basis 

2. Encomenda Minima  5 user licenses (aplica-se também a utilizadores adicionais)
3. Reactivate  expired Update & Support service by performing an upgrade (70% of 

new list price)

* 

Se o cliente pedir mais de 2000 licenças pff contate-nos para uma 
proposta personalizada de acordo com os requisitos do projeto .

 Como lida atualmente com o problema do email
archiving e da compliance ? Como  tenciona cumprir as
obrigações de retenção e privacidade de dados
relevantes ?





Quer aumentar a produtividade dos seus fucionários ,
reduzindo os custos de IT e cumprir as normas legais ?
Gostaria de ter um sistema mais eficiente e eficaz de
email? Quer minimizar os custos de IT  aliviando a sua
infraestutura de IT de forma a  ser usada  mais tempo?
Quer agilizar os processos de backup & recuperação ?

 Reduz sempre  a carga no email server
 Reduz as necessidades de storage
 Ajuda com cenários de eDiscovery
 Suporta projetos de migração de email.
 Simplifica a gestão dos utilizadores
 Arquivo centralizado usa várias fontes de email
 Reduz o número de pedidos de suporte de users ..









 Não precisa de pedir ao Help Desk do IT para
recuperar backups de emails individuais

Função de pesquisa de emails e anexos de ficheiros 
no arquivo abrangente e rápida
Opções flexíveis para aceder ao arquivo através do 
cliente , Outlook add-in ou browser
Acabaram os problemas com quotas de emailbox e 
emails distribuídos no sistema (ficheiros PST) 
Recuperação de email e anexos de ficheiros  
armazenados no arquivo com um só click

 Empresas que usam email para enviar/receber info
 Foco nas PMEs até 2,000  utilizadores

 Cumpre requisitos de retenção de informação
essencial contida nos emails

 Evita email servers sobrecarregados& quotas de
caixa  de  email esgotadas

 Elimina silos de informação através da 
distribuição ampla de emails, melhora a 
localização e acesso a dados

 Mitiga o risco da perda de dados
 Simplifica a migração para o novo email server
 Reduz o worload das equipas de TI

 Solução certificada , lider p/ SMBs *
 Email archiving feito na Alemanha
 Rápido e fácil de instalar e configurar
 Sem custos indirectos para add-ins de hardware
 Sem custos adicionais para importar/exportar emails
 Software fácil de distribuir por politicas de grupo
 Ratio preço - performance atrativo
 Milhares de clientes em mais de 180 países



Custo incluindo um dois ou três anos de 
update standard& suporte 

nr 

Nº de users

Nº de users de users

...Para o utilizador final




