O ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server integra uma poderosa protecção antivírus e antispam que asseugra que todas as
ameaças que chegam por email são filtradas e eliminadas ao nível do servidor.
Com a nossa solução, protege totalmente o servidor - incluindo o sistema de ficheiros. Pode aplicar políticas baseando-se na extensão do
ficheiro, verificar o estado da segurança ou afinar a configuração através do ESET Remote Administrator.
Antivírus e Antispyware

Verifica todo o tráfego de entrada e saída POP3, SMTP e IMAP
Filtra as ameaças que chegam por email, incluindo spyware ao nível do gateway
Disponibiliza todas as ferramentas para a protecção completa do servidor, incluindo o escudo residente
e as análises a pedido
Tecnologia avançada ThreatSense® que combina velocidade, precisão e baixo impacto no sistema

Sistemas Operativos:

Antispam

Bloqueia spam e mensagens de phishing com elevadas taxas de detecção

Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012,
2012 Essentials, 2003, 2008, 2008 R2

Motor anti-spam melhorado juntamente com uma opção para definir classificações com maior precisão

Microsoft Windows Small Business Server
2003, 2008, 2011

Detecção real do tipo de ficheiro - permite a aplicação de políticas para determinados tipos de ficheiros.

Todas as definições antispam estão integradas na interface do produto

Remote Administration

O ESET Mail Security for MS Exchange é compatível com o ESET Remote Administrator
Permite-lhe agendar análises on-demand, acções e tarefas de segurança

Servidores de Mail:

Permite-lhe fazer o deploy, gerir, actualizar e consultar relatórios de todas as instâncias do software de
segurança ESET na rede empresarial

Microsoft Exchange Server 5.5, 2000, 2003,
2007, 2010, 2013 (SP1)
Relatórios e Estatísticas

Esteja sempre a par da segurança da seu empresa com relatórios detalhados e estatísticas

Arquitectura do Processador:

Relatórios de Spam – Mostra o remetente, o destinatário, a classificação do spam e acção levada a cabo

Intel®/AMD® x86/x64

Lista de Bloqueios – Mostra remetentes bloqueados, destinatários, acções tomadas e estado
Permite a monitorização do desempenho do servidor em tempo real.
Funcionamento Eficaz

Exclui automaticamente da análise os ficheiros críticos do servidor (incuindo pastas Exchange)
O gestor de licenças integrado combina duas ou mais licenças com o mesmo nome de cliente.
O instalador melhorado suporta a migração de todas as definições das versões anteriores (v4.2 ou v4.3)
A linha de comando eShell permite ao administrador executar scripts para concretizar determinadas
acções ou para criar/modificar configurações.
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O Suporte técnico gratuito no seu idioma
e o know how da ESET garantem que
poderá contar com uma equipa dedicada de
especialistas que o vão ajudar a ultrapassar
quaisquer questões que surgirem aquando
da instalação ou utilização das nossas
soluções.

VERIFIED

+

Permite criar configurações de quarentena específicas para caixas de correio individuais.

