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ESET® Mail Security para Microsoft Exchange Server

Copyright © 1992 - 2014 ESET, spol. s r. o. ESET, o ESET logotipo, NOD32, ThreatSense,
ThreatSense.Net e / ou outros produtos mencionados da ESET, spol. s r. o., são
marcas registradas da ESET, spol. s r. o. Outras empresas ou produtos aqui
mencionados podem ser marcas registradas de seus proprietários. Produzidos de
acordo com padrões de qualidade ISO 9001: 2000.

FUNCIONALIDADES

Antivirus e Antispyware

Antispam 

Escaneia todos as entradas e saídas POP3, SMTP e IMAP.Filtra ameaças de email, incluindo spyware no nível 

gateway. Fornece todas as ferramentas para uma proteção total do servidor, incluindo a proteção inerente do 

rastreamento sob demanda. Impulsionado pela tecnologia ThreatSense avançada combinando velocidade, precisão 

e mínimo impacto no sistema.

Impede mensagens de spam e phishing com altas taxas de intercepção. Antispam aprimorado que permite definir as 

mínimas pontuações de antispam com maior precisão. Todas as definições de antispam estão totalmente 

integrados na GUI do produto. Tipo de detecção de arquivo Real - permite ao administrador aplicar políticas para 

tipos específicos de conteúdo em anexos de correio electrônico.

Administração Remota O ESET Mail Security para MS Exchange é compatível com o ESET Remote Administrator.

Oferece um conjunto de ações pré-definidas em resposta a resultados do rastreamento.

Permite implantar remotamente, gerenciar, atualizar e relatar em todas as instâncias os softwares de 

segurança da ESET na rede da empresa.

Logs & Estatísticas 

Operação sem problemas 

Permite monitorar o status de segurança com registros e estatísticas detalhadas e abrangentes.

Logs de Spam - Mostra remetente, destinatário, pontuação spam, motivo da classificação e as medidas tomadas. 

Greylisting log - Exibe greylisted de remetentes, destinatários, medidas tomadas e estatuto.

Permite monitorar o desempenho do servidor em tempo real.

Exclui automaticamente os arquivos críticos do servidor por varredura (incluindo pastas do Microsoft Exchange). 

Embutido no gerenciador de licenças junta automaticamente duas ou mais licenças com o mesmo nome de 

cliente. Instalador aprimorado que suporta a migração de todas as configurações da versão anterior (v4.2 ou 

v4.3). O comando de controle de linha eShell permite que o administrador execute scripts, para realizar ações ou 

criar / modificar configurações .

Quarentena reforçada Permite a criação de configurações de quarentena em separado para caixa de e-mails individuais

Sistemas Operacionais:
Microsoft Windows Server 2012 R2, 2012, 2012 Essentials,  
2003, 2008, 2008 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2003, 2008, 2011

Mail Servers:
Microsoft Exchange Server 5.5, 2000, 2003, 2007, 2010,  
2013 (SP1)

Processador: 
Intel®/AMD® x86/x64

As últimas Melhorias: Versão 4.5

• eShell (ESET Shell) controle de linha de comando 

• migração sem problemas a partir do v4.2 e v4.3

• definições de antispam completas no produto GUI 

• suporte para Microsoft Windows Server 2012 

• suporte para Microsoft Exchange Server 2013

O ESET Mail Security para Microsoft Exchange Server integra 

um poderoso antivírus e proteção anti-spam que garante 

que todo o conteúdo transmitidos por e-mail prejudicial seja 

filtrado e afastado no nível de servidor.

Com a nossa solução, você obtém uma proteção integral do 

servidor - incluindo o próprio sistema de arquivos. Você pode 

aplicar políticas de conteúdo específico com base no tipo de 

arquivo real, monitorar o status de segurança ou ajustar a 

configuração através do ESET Remote Administrator tool.
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Suporte com os melhores 
profissionais de segurança de TI.
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