E-mail repræsenterer den eneste kritiske funktion i nutidens virksomheder
i driften af produktivitet, effektivitet og omkostningsbesparelser.
Desværre er de mange fordele forbundet med signifikante trusler, der har kapacitet til at ødelægge dit netværk og udløse
juridiske og økonomiske følger for dig og din forretning.
Blot det at åbne en e-mail eller klikke på et link kan aktivere et væld af vira, der ud over nedbrud af dine netværks
interne strukturer, også kan medføre katastrofale konsekvenser for dine klienter ved at udnytte deres grundlæggende virale
natur; at sprede sig hemmeligt fra en computer til en anden med ondsindet formål.
Advanced Email Security beskytter organisationen mod trusler ved at styre organisationens e-mail-trafik og håndtere
e-mails, som ansatte modtager ved at blokere spam-e-mail, vira og malware.
Hvad er Advanced Email Security?
Advanced Email Security er en fuld service e-mail-sikkerheds løsning til at beskytter din virksomhed, dine medarbejdere og dine
kunder. Løsningen er usædvanlig enkel at installere, opsætte og administrere og giver blandt sine mange funktioner 99,97%
spam detektion, virus- og malware-blokering, godkendelseskontrol, udgående scanning samt robust rapporteringsstrukturer.
Det centrale i alt, hvad vi gør, er vores engagerede service overfor vores verdensomspændende kundebase, start vores gratis
prøveperiode i dag og se hvorfor så mange globale selskaber stoler på os med deres virksomhed.
Hvorfor bruge Advanced Email Security?
Advanced Email Security er specialbygget for at gøre det nemt for virksomheder at beskytte deres brugere og netværk mod
spam e-mail, vira og malware.
Løsningen kan implementeres som en gateway-løsning eller hostes i skyen.
Cloudløsningen er designet til let integration i den eksisterende infrastruktur, og implementeringen er meget ligetil.
Advanced Email Security Cloud giver virksomheder mulighed for at filtre organisationens e-mail-trafik uden dyre eller
tidskrævende omkostninger.
Gateway-løsningen er implementeret på stedet og tillader en dybere indsigt og kontrol for en erfaren systemadministrator.
Spamfiltrering
Advanced Email Security filtrerer din organisations e-mail-trafik for at forhindre e-mail-spam i at nå dine brugere.
Løsningen garanterer 99,97% spam-detektion ved multi-lags spam-analyse inklusive realtidssvartlister (RBL'er), lister af
websteder, der blev opdaget i uønskede e-mails (SURBLs), afsenderpolitiske regulativer og Bayesian-analyser.
Dette kombineret med en lav falsk positiv rate på 0,03% giver dig mulighed for at føle dig tryg ved at vide, at dine brugere aldrig
mister ønskede e-mails, men er beskyttet mod uønskede e-mail.

Virus- og malware-blokering
Den multiaward-vindende løsning indeholder dobbelt antivirusbeskyttelse via Bitdefender og Clam AV, der tjener til at blokere
vira og malware, der forsøger at inficere dit netværk via e-mail.
Sandboxing
Advanced Email Security sandboxing beskytter mod sårbarheder og datatab fra zero-day trusler og sofistikeret e-mail angreb ved
at give et stærkt miljø til at køre i dybden, sofistikeret analyse af ukendte eller mistænkelige programmer og filer. Dette
Advanced Email Security lag giver beskyttelse mod malware, spear-phishing, avancerede vedvarende trusler (APT'er), der giver
indsigt i nye trusler og hjælper med at afbøde risici.
DMARC
Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) er et e-mail-valideringssystem designet til at
detektere og forhindre e-mail-spoofing. Det bruges sammen med SPF og/eller DKIM for at give domæneadministratorer
muligheden for at reagere på e-mails, når kriterierne ikke er opfyldt. DMARC matcher
"Fra" overskrift til "Konvolut fra" af den afsendende e-mail. Det kan hjælpe med at forhindre spoofing af "Fra"
overskrifter, der ofte bruges af spammere i phishing-kampagner.
White listing / black listing
Løsningen giver dig mulighed for at whiteliste/blackliste afsenderens e-mail-adresser, hvilket betyder at du kan vælge at altid
tillade/altid blokere mails fra en bestemt e-mail-adresse.
Rapportering
Advanced Email Security kan sende en karantænerapport til brugerne på bestemte tidspunkter og intervaller.
Karantænerapporten indeholder en liste over e-mails, der ikke er sendt til brugeren på grund af at de indeholder potentielt
spam eller vira. Slutbrugeren kan beslutte at levere, white liste eller slette e-mails i rapporten.
Hosted eller On-premise Gateway implementeringsmuligheder
Løsningen kan være hosted eller on-premise. Løsningen er designet til let at integrere i den eksisterende infrastruktur og
implementering er meget lige til. Advanced Email Security gør det muligt for virksomheder at filtrere organisationens e-mailtrafik uden dyre eller tidskrævende omkostninger. Gateway-løsningen er implementeret på stedet og giver et dybere niveau af
detaljer og kontrol for en erfaren systemadministrator.
Udgående scanning
Udgående scanning af e-mail er afgørende i dag. Det blokerer spam og virus der sendes ud fra din organisation, hvilket
forhindrer dine IP'er i at blive Black listet som en spammer af en af mange globale Black-listetjenester. Når IP-Black listing
forhindrer e-mail levering, påvirker det forretningsprocessen, og produktiviteten er vanskelig og tidskrævende at klare.
Advanced Email Security forhindrer dette.
Godkendelse
Indstillingerne for webgodkendelse giver dig mulighed for at kontrollere for hvert Domæne hvilken godkendelsesmetode vil
blive brugt, når en bruger forsøger at logge ind. Følgende godkendelsesmetoder
understøttes: Intern (standard), LDAP, SQL server, POP3 og IMAP. Understøttelsen af eksterne godkendelsesmoduler sikrer, at
når det er muligt, behøver brugere ikke at huske flere adgangskoder. Alle loginforsøg dirigeres til den relevante
godkendelsesserver for det pågældende domæne.
Kontakt oplysninger
Vil du vide mere om avanceret e-mail-sikkerhed? Venligst kontakt os på telefon +45 70 22 38 10 eller e-mail nedenfor.

