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Elimine as ameaças e e-mails indesejados!
Simples e eficiente, experimente o que é viver sem Spam

Filtragem de entrada interrompe ameaças da Internet
antes que eles cheguem ao seu servidor de email
O AntiSpam Cloud Security é uma solução para filtragem de ameaças,
controle e segurança de e-mails baseada em nuvem.
É extremamente fácil de implementar e administrar, não necessita de qualquer
instalação de software no cliente.
Em pouco tempo, você terá acesso a uma interface de administração da
ferramenta, com relatórios e acompanhamento em tempo real da situação de
tráfego de e-mails e controle de ameaças, e seus e-mails já estarão seguros
com o MLI Cloud Security, pagando de acordo com a sua necessidade.

Como funciona?
1- Posicionado "à frente" do seu servidor de e-mail existente, o AntiSpam
Cloud Security fornece uma solução anti-spam e antivírus integrada que
oferece proteção completa de e-mail no nível de "perímetro da rede",
antes que o e-mail não desejado ou potencialmente perigoso chegue à
sua rede ou servidor de e-mail.
2- Ao contrário de outras soluções anti-spam, o AntiSpam Cloud Security é
capaz de reduzir a carga colocada no seu servidor de e-mail existente,
deslocando a tarefa de Spam e Vírus de processamento e filtragem,
reduzindo efetivamente o volume de Spam, Servidor de e-mail até 98%
ou mais.
3- O AntiSpam Cloud Security é compatível com todos os servidores de email e clientes de e-mail. Nenhuma alteração é necessária para seu
servidor de e-mail existente ou configuração de rede, não há hardware
para comprar ou manter, nenhum software para instalar e configurar,
não por domínio, por usuário ou taxas por caixa ou encargos a pagar.
4- Quando uma mensagem de e-mail é recebida pelo sistema AntiSpam
Cloud Security, ela é submetida a várias camadas de filtragem e defesa
de e-mail. Primeiro, o sistema executa vários testes de validação e
controle de conexão para determinar se os servidores de email de
conexão são fontes válidas de email da Internet.
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Recursos do AntiSpam Cloud Security
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blocos 98% + Spam sem falsos positivos.
Compatível com todos os servidores de e-mail comuns.
Reduz a carga do servidor de e-mail em 60-90%.
Não há taxas por domínio, usuário ou por caixa postal.
Nenhuma atualização mensal ou anual ou taxas de licença.
Sem hardware caro para comprar.
Nenhum software para instalar, configurar ou manter.
Interface web fácil de usar para gerenciamento.
Logging, relatórios, estatísticas e muito mais.
Melhora a experiência do usuário de e-mail.
Aumenta a retenção de clientes.
Fornece redundância de servidor de e-mail.
Suporte técnico gratuito 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluído.

Porque eu preciso disso?
1- O AntiSpam Cloud Security é ideal para ISPs, Provedores de Web
Hosting, PMEs e departamentos de TI corporativos que procuram uma
solução "off the shelf" para minimizar o desenvolvimento interno e
manutenção, tanto quanto possível, reduzindo a carga em servidores de
e-mail e redes.
2- Um AntiSpam Cloud Security é capaz de começar imediatamente a
trabalhar para bloquear e filtrar mais de 98% de todos os e-mails
infectados com Spam e vírus usando suas configurações padrão "fora da
caixa" sozinho.
3- Você pode estar funcionando em poucas horas e ver uma redução
imediata de até 98% ou mais de Spam, vírus e outros e-mails
indesejados entregues aos seus servidores de e-mail e usuários de
contas de e-mail.

4- Um AntiSpam Cloud Security que protege seu servidor de e-mail e rede
ajuda a melhorar a experiência do usuário de e-mail, a aumentar a
retenção de clientes e economiza largura de banda, custos
administrativos e de suporte.

AntiSpam Cloud Security Resumo do Produto
Todos concordam que o Spam é um dos maiores problemas na Internet nestes
dias. Redes, servidores de correio e caixas de entrada de usuários estão sendo
esmagados pela inundação crescente de Spam, Vírus, Phishing Scams e outros
E-mails indesejados, que algumas estimativas agora lugar em ser entre 70-90%
de todos os e-mails recebidos. Essa inundação constante de Spam não só
obstrui as redes e afeta adversamente as caixas de entrada dos usuários, como
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também drena recursos valiosos, como largura de banda e capacidade de
armazenamento, além de interferir com a expedição de e-mails legítimos.
Os custos administrativos de lidar com a inundação de Spam, phishing e
outros e-mails indesejados são estimados em até US$ 14 bilhões de dólares
por ano em perda de produtividade.
O mecanismo de varredura de vírus AntiSpam Cloud Security fornece proteção
antivírus em torno do relógio com até a defesa minuto contra as ameaças mais
recentes vírus e Worm. O sistema identifica e bloqueia vírus, worms e outros
tipos de anexos de e-mail potencialmente perigosos antes que eles consigam
acessar o servidor de e-mail ou os usuários de e-mail.
Todas as mensagens de e-mail são verificadas em um banco de dados com
mais de 200.000 Definições de Vírus. Se um vírus ou outro anexo perigoso for
detectado, o sistema AntiSpam Cloud Security irá imediatamente bloquear a
mensagem da entrega e enviá-la para a quarentena do sistema. O AntiSpam
Cloud Security recebe automaticamente várias atualizações de Regras de Filtro
de Spam e Definições de Vírus até várias vezes por hora, fornecendo a defesa
de minuto contra as mais recentes ameaças de Vírus e Worm, assegurando
uma Proteção de Spam e Vírus eficaz e precisa.

Administração
A administração do sistema AntiSpam Cloud Security é realizada através de um
painel de controle de interface web fácil de usar que fornece acesso aos
parâmetros de configuração e administração do sistema, status do sistema,
registros de correio do sistema e fila de mensagens, gerenciamento de
usuários, configuração de spams e níveis de pontuação, E-mail Blacklists e
listas brancas, RBL Blacklist configurações e Spam e quarentena de vírus
controles.
Ao contrário de outros sistemas e serviços de filtragem de Spam, o AntiSpam
Cloud Security é uma solução dedicada com recursos de hardware dedicados e
um endereço IP totalmente dedicado exclusivamente ao seu sistema,
proporcionando controle e segurança inigualáveis.

100% Uptime SLA
Como um provedor com muitos anos de experiência, percebemos que,
atendendo a todos os sistemas complexos envolvidos, é praticamente
impossível garantir um tempo de atividade de 100%, como alguns provedores
afirmam.
Com o AntiSpam Cloud Security você tem a paz de espírito sabendo que as
soluções com as quais você e seus clientes dependem são projetadas,
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construídas e mantidas por uma experiente equipe de especialistas em
infraestrutura de rede e engenheiros de sistemas profissionais que farão o
possível para garantir um serviço de até 100% tempo de atividade como
praticamente possível.
Nossos valiosos clientes de todo o mundo experimentaram muito pouco sobre
interrupções de serviço ao longo dos anos, no entanto, no caso raro de que
uma interrupção do serviço deve ocorrer ao contrário de outros fornecedores,
cumprimos os termos de nosso SLA de Uptime de 100% e creditaremos sua
conta pelo montante total devido e não simplesmente apontar você para a
"cópia fina" na tentativa de evitar o fornecimento de crédito quando devidos.

Mais de 100 milhões de e-mails, protegidos diariamente!
Obtenha seu teste gratuito de 30 dias
ANTISPAM CLOUD SEGURANÇA GERENCIADA DE E-MAIL

11

4063.1279 |11 2626.5661

Durante o período de teste, você terá acesso total aos recursos do seu produto
e suporte ao cliente livre.
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