
 

 
 

 

 

U wilt grip op uw zakelijke e-mail? 

U wilt eenvoudig toegang tot “oude” e-mail? 

U wilt voldoen aan wet- en regelgeving? 
 

In vrijwel elke organisatie wordt e-mail gebruikt 

in het primaire bedrijfsproces. Deze integratie 

met het primaire proces maakt e-mail tot een 

bedrijfskritisch hulpmiddel.  

 

Echter, op dit moment hebben maar weinig 

organisaties grip op hun e-mail wat betekent dat 

veel belangrijke informatie alleen aanwezig is in 

de mailfiles van individuele gebruikers. Deze 

informatie wordt dus niet centraal beheerd. 

 

Grote organisaties, zijn vanwege hun omvang, 
in staat te investeren in een centrale oplossing, 

waarbij de kosten worden verdeeld over een 

groot aantal gebruikers. Kleinere en middelgrote 

organisaties ondervinden dezelfde problematiek, 

maar zijn niet in staat om de noodzakelijke 

investering te doen. 

 

DAX Archiving Solutions is gespecialiseerd in het 

opslaan en beheren van grote tot zeer grote 

hoeveelheden informatie. Exedra Solutions is 

gespecialiseerd in e-mail en informatie 

management. Exedra en DAX bieden: COSE¹, 

een flexibel, schaalbaar ‘out-of-the-box’ 

systeem t.b.v. de archivering van e-mail. 

 

COSE is een combinatie van: 

- iQ.Suite modules iQ.Bridge en iQ.Store; 

- Het DAXfs Extended File System;  

- Professionele Primera Disc Publisher.  

 

COSE draait op een Microsoft Server 2003 

Standard Edition server met 1 GB memory en 1 

TB disk. 
 

 
¹)COSE: Central Optical Storage for Email 

²) iQ.Suite van GROUP Technologies: modulaire 
    oplossing voor E-Mail Lifecycle Management. 

 

 

 

 

De modulaire opbouw van COSE maakt een 
oplossing op maat mogelijk, waarbij u alleen 

die functionaliteit inzet die u daadwerkelijk 
nodig heeft. 

 
De belangrijkste kenmerken van COSE zijn: 

- Complete archiveringsoplossing, zonder  
   aanpassingen aan de bestaande e-mail 

   server en clients; 
- Voldoet aan wet en regelgeving; 
- Ontlast mail servers; 

- Eenvoudige, snelle implementatie; 
- Gebruikerstraining is niet nodig; 

- Veilig, betrouwbaar, schaalbaar en 
   betaalbaar. 

 
COSE kan verder worden uitgebreid met 
andere e-mail management functies zoals 

virus- en spam filtering, encryptie (zowel 
OpenPGP als S/MIME) en het centraal 

toevoegen van disclaimers. 
 

COSE is beschikbaar voor Microsoft Exchange 
en IBM Lotus Domino.  

 

Meer weten? 

Bel: +31-(0)23-5172630 

E-mail: sales@daxarchiving.com 

 
Zie ommezijde voor verdere specificaties. 

 

 

 

 

 

 

 

Secure the Future of your History 

 

 

 



 

 

Hoe werkt COSE, dè e-mail archiverings  oplossing ? 
 

 
 

[1] Op de mail gateway (COSE) wordt door iQ.Bridge een kopie van het e-mail bericht gemaakt en 

doorgegeven aan DAXfs. 

[2] De e-mail wordt afgeleverd bij de geadresseerde(n). 
[3] DAXfs automatiseert het schrijven van een kopie van het bericht op CD of DVD, waarbij in overleg kan 

worden bepaald op welk moment. Bijvoorbeeld als er voldoende berichten zijn voor een schrijfactie of 

als er een bepaalde periode is verstreken. Dit gebeurt m.b.v een professionele disc publisher op write-

once media ter bescherming tegen verlies/overschrijving en om te voldoen aan wet- en regelgeving. 
[4] Na een te configureren periode vervangt het archiveringsmechanisme (iQ.Store) eventuele attachments 

door een link en past de archief index aan. iQ.Store controleert verder of het attachment al eerder 
gearchiveerd is en geeft, indien nodig, deze attachment door aan DAXfs. 

[5] Na een tweede te configureren periode vervangt iQ.Store omvangrijke teksten door een z.g. stub. De 
gebruiker ziet het bericht (de stub) nog steeds in zijn mailfile. 

[6] Indien gewenst kan iQ.Store ook de stub verwijderen. Het bericht is nu niet meer zichtbaar in de 
mailfile, maar kan wel m.b.v. de mail client uit het online archief teruggehaald worden. 

[7] Als de beschikbare hard disk ruimte vol raakt zal DAXfs berichten uit het online archief verwijderen. Het 
bericht is echter nog steeds opvraagbaar via de mail client van de gebruiker, alleen is er nu een 

handmatige actie vereist om de CD of DVD met het bericht te laden. 

 

 

 

De E-Mail Archive Solution bestaat uit:  
 

E-mail Archive Software 
 

De iQ.Suite Modules iQ.Bridge en 

iQ.Store, voor e-mail retentie en 

–archivering. Probleemloos uit te 
breiden met andere modules om 

te komen tot een volledige 

serverbased E-Mail Lifecycle 
Management oplossing. 

 

 

DAXfs Archive Management 

Software 

 

Voor het automatisch archiveren naar 1 TB on-line archief en 

automatisch dupliceren naar het off-line CD/DVD archief. 

 
Windows Server 2003 

Standard Edition 

1 TB Hard Disk, 1 GB RAM, 2.8 GHz Intel Xeon Processor,  

Hardware RAID, Monitor, Keyboard, Mouse.  

 

Primera Disc Publisher   

Hierbij heeft u de keuze uit de 
zeer voordelige desktop 

oplossing of de extra robuuste 
oplossing die in een rack 

geplaatst kan worden. Beide 
staan garant voor professioneel 

en geautomatiseerd dupliceren 
en printen van CD of DVD.  

 

 
 

Desktop  

Disc Publisher SE  

 

 

 
 

Rack-Mountable 

Disc Publisher XR 

 


