Email Protection
Segurança e filtragem de E-mail na nuvem

85% DOS E-MAILS RECEBIDOS PELAS EMPRESAS
ESTÃO INFECTADOS E/OU SÃO SPAM
A baixa proteção de segurança pode levar a latência, o tempo de inatividade do servidor de e-mail, a
indisponibilidade de rede, perda de produtividade e interrupção das atividades comerciais. As campanhas
de e-mail marketing em massa pode comprometer a reputação de uma empresa.

O Email Protection não requer
nenhuma infraestrutura pela
empresa. Todas as operações são
realizadas na nuvem.

O Email Protection oferece
proteção imediata e eficaz
contra vírus e spam, graças a
análises avançadas tecnologias
realizado nos servidores da
Panda Security.

O Email Protection é realmente
fácil de usar. Ambas as
definições de serviço como o
console permitem desfrutar os
benefícios do produto, desde o
início

Filtro spam para mensagens maliciosas
em nosso serviço baseado em nuvem

Lançar campanhas de marketing com segurança
sabendo que seus servidores de e-mail nunca
serão penalizadas
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Livrar-se de e-mail improdutivo e
acelerar sua rede interna
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Aumentar a produtividade, obtendo
acesso imediato ao e-mail que mais
precisa

Email Protection

GERENCIAMENTO SIMPLES
Email Protection Permite que os administradores
configurem perfis de segurança por parte do usuário,
empresa ou domínio. Sua console Web pode ser
acessada em qualquer lugar, a qualquer hora.
Sua quarentena centralizada permite que os
administradores tomem ações em massa sobre
mensagens da lista de log. Além disso, os
administradores podem estabelecer políticas de uso
de e-mail para toda a organização.
A solução tem um sofisticado mecanismo de regras
que permite o gerenciamento automático de spam.
MÁXIMA PROTEÇÃO
Email Protection inclui um poderoso motor antivírus
que aproveita os máximos recursos de detecção
pela Inteligência Coletiva.
Conta com um sistema de filtro multicamadas para
e-mail de entrada e saída, usando vários filtros de
conexão, antivírus e de conteúdo para entregar
uma segurança mais eficaz.
A integração da tecnologia Cyren, incluindo antispam, detecção de vírus baseada em padrões e
listas de reputação, fornecendo máxima proteção .
CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
Email Protection fornece acesso contínuo e uso de
e-mail através dele, console única de administração
baseado na Web. Além disso, o seu serviço de
webmail permite aos usuários criar, receber e enviar
mensagens em todos os momentos.
Em caso de falha no servidor de e-mail, Email
Protection vai continuar a receber e armazenar
e-mails de entrada para até quatro dias, a fim
de entregá-lo quando o servidor for recuperado.
Durante este tempo, os usuários podem acessar
seus e-mails via webmail ou painel.
Email Protection tem um recurso de backup
que armazena os e-mails enviados por até 15
dias, sem nenhum custo adicional.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
• Proteção robusta
Pró-ativa e em tempo real oferecido pela
Inteligência Coletiva a partir da nuvem, garantindo
níveis máximos de detecção de malware e
proteção para ameaças conhecidas e
desconhecidas.
• Proteção coletiva
Email Protection aproveita o poder da
Inteligência Coletiva para oferecer uma proteção
proativa e em tempo real a partir da nuvem,
garantindo os mais altos níveis de detecção de
malwares conhecidos e desconhecidos e
ameaças no tráfego de e-mail de entrada e saída.
• Os custos mínimos e consumo de recursos
Disponível como um serviço baseado em nuvem,
ele não requer investimento em infraestrutura ou
pessoal especializado. Ele usa tecnologias
específicas para a redução de recursos e uso de
banda, sem investimento inicial.
• Fácil de usar e manter
A segurança pode ser gerida em qualquer
momento, em qualquer lugar a partir do console
Web. A instalação é fácil e as atualizações são
automáticas e transparentes para os
usuários.
• Disponibilidade do serviço 24x7
Ela dá aos usuários acesso ininterrupto e seguro
ao e-mail via webmail, independentemente do seu
dispositivo e localização. Ele garante a entrega de
e-mail em caso de problemas com o servidor de
correio, e oferece backup de e-mail.
• Acompanhamento permanente em profundidade
O painel de controle oferece aos administradores
uma visão dinâmica do status do sistema e
atividade de filtragem para vários periodos. Seus
relatórios automatizados mostram
resumos detalhados de atividade da rede e
permitem que os administradores filtrem as
informações sob demanda.

ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS EM
TEMPO REAL
O Email Protection conta com um dashboard para
que os administradores tenham uma visão
dinâmica do status do sistema e atividade de
filtragem para vários periodos.
Ele oferece relatórios para usuários e
administradores, envia informações de filtragem
para empresa e administradores do domínio.
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