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Genel Bakış:
VeritasTM eDiscovery Platformu kurumsal ölçekte lider konumda bir eDiscovery çözümüdür. Bu çözüm, kurumların, devletlerin ve
hukuk firmalarının yasal, düzenleyici ve yatırımsal konularda tek bir uygulamayı kullanarak soruşturma yapmasını
olanaklı kılmaktadır. Veritas eDiscovery Platform eDiscovery amacına özel olarak dizayn edilmiştir. Artık e-discovery sayesinde
kurumların çevrelerindeki zorluklarla defansif bir biçimde mücadele etmeleri kolaylaşmaktadır. E-discovery analiz, değerlendirme ve
üretim yaşam döngüsünde yasal açıdan çözümler sunabilen kolayca yüklenen, kullanıcı dostu bir ürün olup; Veritas gibi bir dünya
markası güvencesinde sunulmaktadır.

Yasal Kayıtlar:
Kayıt Bildirimi—Kayıt bildirimlerinin hızlıca otomatik olarak oluşturulup
soruşturmayı yöneten kişiye ve sistem yöneticisine e-posta ile gönderimini
sağlar. Şablonlar kişiselleştirilebilir ve tekrar kullanmak için kaydedilebilir. Ya da
kullanıcı kendi şablonunu yükleyebilir.
Hatırlatıcılar ve Ertelemeler— Soruşturmayı yöneten kişiye otomatik
hatırlatıcılar ve erteleme seçenekleri sunar. Uyum bakımından gerekli
olması durumunda, sistem yöneticisinin de bu unsurları eklemesini
sağlar.
Soruşturma Yöneticisi—Soruşturmaya , soruşturmayı yönetenler için araştıma
soruları eklenmesini sağlar ve vaka için önemli olan bilginin kolayca elde edlimesini
sağlar.
Araştırma Sonuç Raporu—Araştırma yanıtlarını otomatik olarak konsolide eder
ve analiz ederek özet bir formatta ve kişisel gerekliliklere uygun şekilde sunar.
Yönetici Portali—Soruşturmayı yönetenlerin detaylı özetlere kolayca ulaşmalarını
sağlar ve aktif, bekleyen ve kapanan gibi statüleri de tek pencerede görmelerine
olanak tanır.
Otomatik Aksiyon ve Raporlama—Sistem yöneticilerine yasal süreler ile ilgili
tek pencerede otomatik aksiyonlar ve raporlar sağlar.

Temel Faydalar:
• Tüm eDiscovery yaşam döngüsünü
tek bir uygulama üzerinden yürütmeye
olanak sağlar.
• Karmaşık ve zor eDiscovery
süreçlerini kolaylıkla yönetmeyi sağlar.
Bu süreçler gerçek senaryoları ve
en yüksek güvenlik seviyelerini
içerir.
• Kullanıcıların verimli bir biçimde ve
üretken şekilde çalışmalarını sağlar.
Web-tabanlı kullanıcı dostu arayüzün
Yönetimi oldukça kolaydır.

Ayrıca aşağıdaki özellikleri de sağlar:
Interaktif Veri Haritası —Interaktif bir katalog verisi sağlar



Koleksiyon Listesi

aynı zamanda, bu veri üzerinden arama ve sorgulama



Veri Doğrulama

yapmak oldukça kolaydır.



Koleksiyon Yönetim Konsolu

Network Collector 50 den fazla veri kaynağından otomatik olarak



Koleksiyon Analitiği

hassas veri toplanmasını sağlar.



Dosya Desteği



Çoklu Dil Seçeneği

On-site collector—Laptop, PC ve dosyalardan ya da USB gibi
statik kaynaklardan güvenli bir şekilde veri toplanmasını sağlar.
Metadata Filtreleri—Metadata filtreleri ile topanan datayı
çeşitli anahtar sözcükler ile filtreler. Örneğin; sahip, yazar, veri
akışı, dosya türü şeklinde filtreler koyabilirsiniz. Kullanıcılar
belirli kriterler ile arayüzden herhangi özel bir programlamaya
gerek olmadan filtreleme yapabilirler.
Keyword Filtreleri—Toplanan datanın belirli anahtar
kelimeler ile filtrelenmesine olanak sağlar.Sistem yöneticileri
böylece anahtar kelimeler aracılığı ile yüksek seviyede
faydalanabilecekleri filtreler üretebilmektedir.
Veritas Enterprise Vault™ direct collector—Sadece Veritas
kolektörü ve yönetim panelini kullanarak Enterprise Vault
üzerinden direk veri toplanmasına olanak sağlar
Enterprise Vault Koleksiyon Filtereleri—Enterprise Vault

Figure 3. Analitik

üzerinden hedefli anahtar sözcük ve metadata filtreleri ile
arşivin mevcut endeksini kullanır ve Veri Sınıflandırma
etiketleri oluşturur.
Enterprise Vault—Bilgilerin Enterprise Vault üzeride ve
kontrollü bir ortamda saklanmasını ve arşivlenmesini
sağlar.
Microsoft SharePoint® collections—Kullanıcıların tüm Share
Point döküman biçimleri ile ilgili kolaksiyonlarına olanak
sağlar ve bunları metne dönüştürebilir.

Figure 2. Koleksiyon Analizi
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