
PARA IBM LOTUS DOMINO



Funcionalidades

Antivirus e Antispyware Elimina todos os tipos de ameaças, incluindo vírus, rootkits, worms e spywares. Protege o seu gateway 
de e-mail nos níveis SMTP e NRPC e verifica regularmente os dados de e-mail armazenadas no servidor 
Domino.

A Autodefesa da ESET previne malware e que usuários não autorizadas desabilitem e enfraqueçam 
segurança do sistema. Fornece todas as ferramentas para a proteção do servidor de pleno direito, 
incluindo a proteção residente  do rastreamento sob demanda. Realiza varreduras sob demanda ou 
programa verificações de qualquer conteúdo armazenado dentro da estrutura do banco de dados 
Domino. Impulsionada pela avançada tecnologia ThreatSense combinando velocidade, precisão e 
mínimo impacto no sistema.

Antispam Impede mensagens de spam e phishing com altas taxas de intercepção. Permite definir as pontuações 
mínimas de antispam com maior precisão. Detecta o tipo de arquivo real, permitindo que o 
administrador aplique políticas para cada tipo específico de conteúdo em anexos de correio eletrônico.

Permite aplicarr todas as configurações-chave de antispam através de uma interface intuitiva para o 
usuário. 

Administração Remota O ESET Mail Security para IBM Lotus Domino é compatível com o ESET Remote Administrator. Permite 
implantar remotamente, gerenciar, atualizar e relatar em todas as instâncias do software de 
segurança da ESET em toda rede da empresa.

Oferece um conjunto de ações pré-definidas sobre resultados de rastreamento.

Logs & Estatísticas Permite-lhe manter informado a respeito do status de segurança com registros e estatísticas detalhadas e 
abrangentes. Spam log - Exibe remetente, destinatário, pontuação de spam, motivo de classificação e as 
medidas tomadas. Greylisting log - Exibe greylisted remetente, destinatário, as medidas tomadas e status 
até que o período da conexão negada tenha terminado.

Leve Operação Suporta servidores Lotus Domino particionados (várias instalações Domino em uma máquina física). 
Exclui automaticamente os arquivos críticos do servidor do rastreamento.

Suporte com os melhores 
profissionais de segurança de TI.

Sistemas Operacionais:
Microsoft Windows Server 2000 
Microsoft Windows Server 2003 (32 & 64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 (32 & 64-bit) 
Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows Server 2012 

As versões do IBM Lotus Domino: IBM Lotus 
Domino 6.5 
IBM Lotus Domino 7.X.X 
IBM Lotus Domino 8.X.X
IBM Domino 9.x Social Edition

Processador: 
Intel®/AMD® x86/x64
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O produto inclui a mesma engenharia antispam 
utilizada pelo ESET Mail Security para o Microsoft 
Exchange Server que recebeu o prêmio "VBSpam" por 
testes do Virus Bulletin.
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