ScanMailX™ - E-mail sikkerhed as a Service
Indkommende spamfilter og Antivirus i skyen

Unik dansk løsning til danske kunder
ScanMailX er en hostet e-mail sikkerhedsløsning som ikke kun
forbedrer Jeres e-mail sikkerhed, men som også optimerer
ydelsen på jeres mail server. Ved brug af ScanMailX renses email strømmen for alle uønskede e-mails inden de når jeres
mail server og medarbejderne bliver dermed mere produktive
og chancerne for inficering af malware, phishing og virus
minimeres.

Fleksibilitet og frihed
Vores intuitive administrations interface giver system
administratoren fuld frihed til at tilpasse filterets funktionalitet
så som at tilføje brugere, oprette white-/blacklister, se
transaktionslog samt justere filterets følsomhed. Via bruger
portalen kan de enkelte brugere se deres individuelle logs
samt følge med i hvilke e-mails som måtte ligge i spam
karantæne og eventuelt frigive dem.

Beskytter mod:
 Traditionel spam som sendes i
store mængder.
 Alle typer af virus som oftest
spredes gennem vedhæftede filer.
 Malware og phishing angreb.
 Tabte e-mails da vi holder jeres emails hvis jeres mail server er
nede.

Specifikationer:
 Spamfilter med black- og
whitelister
 Virusfilter med blokering
 Krypteret overførsel med TLS/SSL
 Automatiseret karantæne system
med daglig rapporter
 Overskuelig logning for let sporing
af e-mails
 Overvågning af jeres mail server
med alarm funktioner
 Ugentlig statistik oversigter for
øget indsigt
 Fungerer sammen med Office 365
og Google Apps
 Konfigureres via ScanMailX
Kontrol Panel
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Prøv det Let og Gratis
Den bedste måde at opleve ScanMailX er naturligvis ved at
prøve det. Vil tilbyder derfor at i prøver det af i på virksomhed
- 100% uforpligtende. Hele registrerings processen tager ikke
mere end 5 minutter og der kræves ingen installation af
software på Jeres mail server. Det hele gøres online, når det
passer Jer!

Sådan virker det
ScanMailX™ er en transparent netværk service der er designet
til at sikre dine e-mails før de kan beskadige dine servere og
arbejdsstationer. ScanMailX er det man kalder en stateless
SMTP proxy. Hvis vi lige glemmer IT jargonen, så er det et
sikkerheds system som analyserer e-mails og kun leverer dem
som er uskadelige og som du ønsker til din mail server. Hver
eneste e-mail som kommer ind til din mail infrastruktur bliver
skannet for skadeligt indhold og de sikkerhedspolitikker som
du har defineret bliver tilføjet.

Fungerer for alle
ScanMailX fungerer sammen med alle former for e-mail
platforme såsom Microsoft Exchange, Office 365, FirstClass,
Lotus Domino og Google Apps.

Ingen integration
Løsningen er bygget med henblik på at simplificerer
vedligehold af en mail løsning, og derfor kræves ingen
integration og bruger oprettelser – alt er fuldautomatisk for
øget sikkerhed og enkelthed.

Tilvalg:
ScanSMTP™
ScanSMTP™ er en utrolig effektiv
måde at sikre at dine
forretningskritiske e-mails altid
havner i modtagerens mailboks og
ikke bliver fanget i et spamfilter. Ved
at lave udgående filtrering, digitalt
signere alle udgående e-mail,
håndhæve nogle simple DNS krav
samt at have lavet aftaler med de
store internationale internet
udbydere kan ScanSMTP hæve
sandsynligheden for succes
væsentligt.
ScanSMTP er også meget velegnet til
mindre eller mellemstore firmaer der
ønsker at sikre deres mail server mod
at havne i DNS blacklister samt
reducere sandsynligheden for at
deres medarbejderes PC'er bliver
udnyttet i BOTNET angreb.
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