INTRODUÇÃO

A necessidade de publicação de serviços internet como sites,
intranet, portais de clientes e fornecedores, serviço de e-mails,
transferência de arquivos é cada vez mais comum em todas as
áreas de negócio, sejam pequenas, médias e grandes
empresas. O OSTEC Net Services reúne em um único produto,
facilidade e segurança no armazenamento e gerenciamento
destes serviços.

A solução apresenta um pacote completo de servidor Web
compatível com as mais modernas linguagens, banco de dados e
derivados. Além disso, o OSTEC Net Services herda toda a
plataforma do OSTEC Mail Suite para oferecer máxima segurança,
eficiência e independência em servidor de e-mail seguro.

Todos os recursos são apresentados através de uma plataforma de
gerenciamento unificada e simples de usar, permitindo rapidez,
independência e praticidade na publicação de portais, eficácia no
serviço de e-mails e transferência de arquivos.

FUNCIONALIDADE

Hosting privado

Servidor de FTP

Hosting privado de serviços internet como servidor integrado de páginas, correio

Facilidade para a publicação e compartilhamento de arquivos através do protocol

eletrônico, transferência de arquivos entre outros.

FTP, oferecendo conexões seguras através de SSL/TLS.

Servidor de e-mail

Chat corporativo

Servidor de e-mail completo e seguro com recursos como webmail padrão Web 2.0,

Chat corporativo no padrão XMPP com suporte multiplataforma, incluindo

controle de anexo e acessos, quarentena, mensagem de ausência, assinatura

dispositivos móveis como smartphones e tablets.

corporativa.

Interface
Anti-Spam

Plataforma de gerenciamento Web 2.0 permitindo que todos os módulos sejam
operados com maxima flexibilidade, facilidade e eficiência.

Gateway de anti-spam integrado com 12 camadas de inspeção de mensagens
oferecendo até 99% na redução de mensagens não solicitadas.

Relatórios e auditoria
Servidor Web

Relatórios, gráficos e logs de acesso fornecendo estatísticas e conhecimento acerca
da utilização dos serviços integrados.

Servidor de páginas para hosting das mais variadas aplicações Web desenvolvidas
em tecnologia PHP, Java e outros.

Banco de Dados
Suporte aos principais bancos de dados como Oracle (cliente), Microsoft SQL Server
(cliente), MySQL, PostgreSQL, Firebird, SQLite3.

CARACTERÍSTICAS

Plataformas

Administração

Software
Appliance
Virtual appliance
Cloud

Filtros de e-mail

Múltiplos administradores
Base de usuários para administração
Níveis de administração
Atualização, correção e backups
Filtragens diversas

Gerenciamento
do software

Interface Web SSL
Command Line Interface
SSH 2.0
Auditoria

Serviços
disponíveis

Servidor Web

SMTP/ESMTP/SMTPS
POP3 (w/SSL)
IMAP (w/IMAP)
Caixas postais
Suporte virtual hosts
Suporte SSL
Sites estáticos
Sites dinâmicos
Banco de dados
Interno
Modo cliente
Restrições de acesso
Sobreescrita de URLs

Controle de relay

Autenticação

Anexo
Spam
RBL
SPF/DKIM
Greylist
Vírus
Reverso
HELO/EHLO
FQDN
Limites de conexão
Por remetente
Por destinatário

Global
Por usuário

Anti-spam

Análise baysiana
Pontuação flexível
Auto-aprendizado
Listas brancas
Listas pretas
Quarentena
Por usuário

Quarentena

Global
Por usuário
Digest

Relatórios

Domínio
Redes
Autenticação

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

Backup

Recuros diversos

Servidor FTP

CONHEÇA
TODAS AS
NOSSAS
SOLUÇÕES

Suporte SSL
Modo ativo
Modo passivo
Passivo estendido

Autenticação

Análise baysiana
Pontuação flexível
Auto-aprendizado
Listas brancas
Listas pretas
Quarentena
Por usuário

Idioma

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

Opcional
Opcional

Política do cliente
Por assinatura

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

Segurança virtual.
Proteção real.

