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ESET® Mail Security pre Microsoft Exchange Server

AKO FUNGUJE

Najnovšie vylepšenia: Verzia 4.5

Antivírus a Antispyware

Kontroluje všetku prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu cez protokoly POP3, SMTP a IMAP.

• eShell (ESET Shell) kontrola príkazového riadka

Filtruje e-mailové hrozby vrátane spywaru na serverovej úrovni, tvoriacej vstupný bod do vašej siete.

• Jednoduchý prechod z v4.2 a v4.3

Poskytuje všetky nástroje na komplexnú serverovú ochranu vrátane rezidentného štítu a on-demand skenovania.

• Plnohodnotné nastavenie antispamu priamo
v produkte

Funguje na pokročilej technológii ThreatSense, ktorá kombinuje rýchlosť a presnosť s minimálnym dopadom na systém.

Antispam

Vďaka kvalitným detekčným metódam chráni pred spamom a phishingom.

• Podpora Microsoft Windows Server 2012

Zdokonalený antispam engine umožňuje presnejšie rozpoznať spam.

• Podpora Microsoft Exchange Server 2013

Všetky antispam nastavenia sú plne integrované do GUI.
Detekcia na základe skutočného typu súboru umožňuje administrátorovi nastaviť pravidlá pre špecifický druh
obsahu v e-mailových prílohách.

ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server predstavuje
silnú antivírusovú a antispyware ochranu, ktorá zabezpečí

Vzdialená správa

ESET Mail Security pre MS Exchange je kompatibilný s ESET Remote Administrator.

odfiltrovanie e-mailov so škodlivým obsahom už priamo na

Ponúka súbor prednastavených akcií ako odpoveď na výsledky skenovania.

serverovej úrovni.

Umožňuje vám na diaľku nasadiť, riadiť, aktualizovať a reportovať všetky bezpečnostné riešenia ESET vo
firemnej sieti.

S týmto riešením získate plnohodnotnú ochranu serverov
vrátane serverového file systému. Pomocou nástroja vzdialenej

Protokoly a štatistiky

Vďaka komplexným a detailným protokolom a štatistikám budete mať vždy prehľad o vašej bezpečnosti.

správy ESET Remote Administrator tak môžete nastavovať

Spam logy – zobrazujú odosielateľa, príjemcu, spamové jadro, klasifikáciu a vykonanú akciu.

bezpečnostné politiky na základe špecifického obsahu,

Graylist logy – zobrazujú odosielateľa, príjemcu, vykonanú akciu a status.

prípadne typu reálnej prípony daného súboru. Samozrejmosťou

Umožňujú vám monitorovať výkon servera v reálnom čase.

je možnosť monitorovania nasadených politík, ako aj jemného
dolaďovania nastavení produktu.

Plynulá prevádzka

Automatické vylúčenie kritických serverových súborov z kontroly (vrátane priečinkov servera Microsoft Exchange).
Licenčný manažér automaticky spojí dve alebo viac licencií s rovnakým používateľským menom.

Operačné systémy:
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2012 Essentials,
2003, 2008, 2008 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2003, 2008, 2011

Vylepšený inštalátor podporuje migráciu všetkých predchádzajúcich nastavení (verzia 4.2 a 4.3).
Ovládanie z príkazového riadka eShell umožňuje správcom spúšťať skripty pre vykonanie akcií alebo pre
zmenu konfigurácie.
Vylepšená karanténa

Umožňuje vytvorenie samostatných konfigurácií karantény pre jednotlivé schránky.

Mail servery:
Microsoft Exchange Server 5.5, 2000, 2003, 2007, 2010,
2013 (SP1)
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Architektúry procesorov:
Intel®/AMD® x86/x64
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