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Guia de Iniciação Rápida
Este guia faz uma introdução de uma instalação típica do IBM Tivoli Storage Manager for Mail.

Versão do Idioma Nacional: Para obter o Guia de Iniciação Rápida em outros idiomas, imprima o arquivo PDF do idioma
específico a partir da mídia de instalação.

Visão geral do produto
O IBM® Tivoli Storage Manager for Mail automatiza a proteção de dados dos servidores de email que executam o IBM Domino
ou o Microsoft Exchange. O produto usa as interfaces de programação de aplicativos (APIs) para fazer backup e restaurar dados
on-line críticos de negócios.

1 Etapa 1: Acessar o Software e a Documentação
Se você fizer o download do produto a partir do Passport Advantage, siga as instruções do documento de download
disponível em http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24035387.

Esta oferta de produto inclui os itens a seguir:
v DVD de Iniciação Rápida do IBM Tivoli Storage Manager for Mail V7.1
v Código do produto IBM Tivoli Manager for Mail V7.1: Data Protection para Microsoft Exchange
v Código do produto IBM Tivoli Storage Manager for Mail V7.1: Data Protection for IBM Domino

Para obter a documentação completa, incluindo as instruções de instalação, consulte as informações online do Tivoli
Storage Manager for Mail em http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tsminfo/v7r1/topic/com.ibm.itsm.mail.doc/welcome.html.

2 Etapa 2: Avalie o Hardware e Configuração do Sistema
Consulte os requisitos detalhados em http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21219345.

3 Etapa 3: Instalando o Tivoli Storage Manager for Mail
Insira o DVD do produto dentro da unidade de DVD e conclua essas etapas dependendo do sistema operacional:
v Para Microsoft Windows: Clique duas vezes no arquivo setup.exe e clique em OK. Siga as instruções de instalação.
v Para IBM AIX: Efetue o login usando o ID do usuário raiz. Acesse o diretório onde os arquivos de instalação foram

extraídos e insira o comando smitty installation na linha de comandos. Pressione Enter e siga as instruções de
instalação. Especifique o nome do dispositivo de DVD do AIX como dispositivo de entrada e modifique qualquer opção
de menu do SMIT restante.

v Para Linux: Efetue o login usando o ID do usuário raiz. Acesse o diretório onde os arquivos de instalação foram
extraídos e insira o nome do arquivo de instalação file_name.bin na linha de comandos. Pressione Enter e siga as
instruções de instalação.

4 Etapa 4: Configurando o Tivoli Storage Manage for Mail
Sigas as instruções de configuração para o seu produto e sistema operacional. As instruções são fornecidas online em
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/tsminfo/v7r1/topic/com.ibm.itsm.mail.doc/welcome.html.

Mais Informações

? Para obter mais informações, consulte os recursos a seguir:
v Página da visão geral do produto Tivoli Storage for Mail:

http://www.ibm.com/software/tivoli/products/storage-mgr-mail
v Portal de Suporte IBM:

http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/Tivoli/tivoli_storage_manager_for_mail
v Comunidade do IBM Service Management Connect, Storage Management:

https://www.ibm.com/developerworks/servicemanagement/sm/index.html
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