INTRODUÇÃO

A importância do serviço de e-mails para a comunicação
empresarial vai desde propósitos simples de notificações, até
negociações,

propostas,

confirmações

de

pedidos,

orçamentos, entre outros. A evolução das comunicações
eletrônicas exige não somente a entrega garantida entre as
partes

envolvidas,

mas

o

controle

integral

sobre

as

informações transferidas e armazenamento seguro.

Através do OSTEC Mail Suite a empresa passa a contar não somente
com uma camada robusta de proteção para os e-mails, mas com
uma solução completa de servidor de e-mail seguro, incluindo
suporte ao armazenamento das mensagens, principais protocolos,
webmail integrado, além de todos os benefícios e características do
produto OSTEC Mail Security.

A solução permite ainda que as empresas possam fazer hosting em
infraestrutura

própria

ou

co-location,

sem

dependência

de

contratação de serviços e aluguéis de terceiros, com máxima
eficiência, baixo overhead de gerenciamento e, principalmente, total
independência.

FUNCIONALIDADE

Filtragem

Controle

Redução de até 99% do recebimento de mensagens não solicitadas através de

Controles flexíveis de listas brancas e pretas, por domínio ou usuário, prevenindo

modernas técnicas de anti-spam.

que fontes confiáveis sejam barradas por falsos positivos.

Inspeção
Prevenção contra vazamento de informações através de controles de acesso, anexo
e auditoria continua.

Quarentena
Quarentena de e-mails centralizada ou descentralizada permitindo que usuários
possam gerenciar determinadas ações sem a intervenção de administradores.

Anti-Span

Retenção
Retenção de e-mails baseado em tempo ou tamanho permitindo a recuperação
diretamente através do armazenamento local.

Webmail
Webmail moderno no padrão Web 2.0, com suporte a visualização e composição de
e-mails em HTML, lista de contatos, gerenciamento de identidades, entre outros.

Dashboard

Toolkit de anti-spam com suporte a auto-aprendizado, permitindo o ensinamento

Dashboard, relatórios e gráficos online para análise de desempenho e

organizacional às principais ameaças de cada particularidade de negócio.

acompanhamento pró-ativo da operação de e-mails.

CARACTERÍSTICAS

Plataformas

Administração

Gerenciamento
do software

Serviços
disponíveis

Software
Appliance
Virtual appliance
Cloud

Múltiplos administradores
Base de usuários para administração
Níveis de administração
Atualização, correção e backups
Interface Web SSL
Command Line Interface
SSH 2.0
SNMP
SMTP/ESMTP/SMTPS
Submission
POP3 (w /SSL)
IMAP (w/ SSL)
Caixas postais

Filtros de
e-mail

Anexo
Spam
RBL
SPF/DKIM
Greylist
Vírus

Controle
de relay

Domínio
Redes
Autenticação

CONHEÇA
TODAS AS
NOSSAS
SOLUÇÕES

Filtragens
diversas

Auditoria

Autenticação

Anti-spam

Idioma

Reverso
HELO/EHLO
FQDN
Limites de conexão
Por remetente
Por destinatário
Extensões
Tipo de arquivo

Relatórios

Global
Por usuário
Envio
Recebimento

Quarentena

PLAIN
LOGIN
MD5
Integração com Active Directory
Integração com LDAP
Integração com banco de dados

Análise bayesiana
Pontuação flexível
Auto-aprendizado
Listas brancas
Listas pretas
Quarentena
Listas por usuário
Atualização automática

Backup

Recuros
diversos

Por assinatura

Mensagens aceitas / rejeitadas
Conexões recusadas
Greylisting
Maiores ocorrências
Quarentena
Fila de e-mails
Syslog remoto
Digest
Notificações automáticas

Opcional
Opcional

Global
Por usuário
Digest

Local
Remoto
Dados

Por assinatura
Política do cliente

Dashboard
Painel pro usuário
Webmail
Auto-resposta
Assinatura corporativa
Múltiplos domínios
Gerenciamento fila de e-mails
Grupos de e-mails
Bounce em português
Gerenciamento DNS

Português

Segurança virtual.
Proteção real.

