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Email Protection
Segurança e Filtro de e-mail 
a partir da Cloud

95% DO E-MAIL QUE CHEGA ÀS 
EMPRESAS ESTÁ INFECTADO OU É SPAM
Medidas de segurança fracas ou insuficientes sobre o e-mail geram perda de produtividade, latência, quebras 
de serviço nos servidores, saturação da rede e outros inconvenientes que podem resultar em descontinuidade 
de serviço e afectar a actividade e o negócio. Para além disto, campanhas de marketing massivas podem 
comprometer a reputação da própria empresa.

O Email Protection não obriga a 
infraestruturas adicionais. 

Todas as operações são realizadas 
a partir da Cloud.

O Email Protection oferece 
protecção rápida e eficaz contra 

vírus e spam graças a tecnologias 
avançadas de detecção realizadas 
nos servidores da Panda Security.

O Email Protection é realmente fácil 
de utilizar. Tanto a configuração do 
serviço como a consola oferecem 

parametrizações que permitem 
disfrutar das vantagens do serviço 

desde o primeiro momento.
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Lance campanhas de marketing com confiança 
sabendo que os seus servidores de e-mail não 
vão ficar assinalados numa blacklist

Filtre Spam e outro conteúdo malicioso 
com um serviço baseado na Cloud

Aumente a produtividade ao ter acesso 
imediato ao e-mail que interessa para a 
sua actividade

Livre-se de todo o e-mail não produtivo e 
aumente a disponibilidade das comunicações 
da empresa
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Email Protection

GESTÂO SIMPLIFICADA

O E-mail Protection permite que os administradores 
de rede configurem perfis por utilizador, empresa ou 
domínio. A consola web está sempre disponível.

A quarentena centralizada permite aos administradores 
executar acções de forma massiva sobre as mensagens 
recebidas. Adicionalmente podem estabelecer politicas 
para toda a organização. Finalmente a solução dispõe 
de um sofisticado motor que permite gerir todo o Spam 
de forma automática.

PROTECÇÂO MÁXIMA

O E-mail Protection dispõe de um motor anti-malware 
potente que conta com a máxima capacidade de 
detecção da Inteligência Colectiva. São utilizadas 
técnicas de filtragem multinível para todo o correio que 
entra e sai da infraestrutura, dispondo de filtros que 
conjugam antivírus e as mais recentes tecnologias para 
detecção de novas ameaças.

Integra a Tecnologia Cyren com anti-spam, 
reconhecendo vírus baseando-se em padrões e listas 
de reputação, o que resulta em protecção máxima

.

CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

Ter o correio disponível e acessível a todo o momento 
é possível graças à consola de gestão Web do E-mail 
Protection. Para além disso, o serviço de Webmail permite 
recepção e envio de e-mail a qualquer momento.

Em caso de falha do servidor de correio eletrónico da 
empresa, o E-mail Protection continuará a receber as 
mensagens de correio externas e a armazena-las para 
entregar ao servidor num período de tempo que vai até 
4 dias. Desta forma, em caso de downtime por parte 
do servidor de correio eletrónico, não só não se perdem 
conteúdos como os utilizadores podem continuar a 
trabalhar por via da consola web.

O E-mail Protection realiza backup de todo o correio até 
um período máximo de 15 dias sem custos adicionais.

MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL E 
REPORTING

Conta com um Dashboard que permite uma visão 
dinâmica do estado do sistema e da actividade 
filtrando períodos de tempo distintos.

Permite a configuração de reports para utilizadores, 
bem como o envio de informação sobre os e-mails 
bloqueados para administradores da empresa e 
domínio.

BENEFICIOS PRINCIPAIS
• Protecção robusta

Protecção proactiva e em tempo real oferecida pela 
Inteligência Coletiva desde a Cloud, assegurando 
níveis máximos de detecção de malware e ameaças 
conhecidas e desconhecidas.

• Fácil de utilizar, fácil de manter

A consola web permite instalar e administrar a 
segurança de forma centralizada.  Instalação é simples 
e as actualizações são automáticas e transparentes.

• Garantia de disponibilidade

Acesso seguro ao correio através de Webmail. Garantia 
de entrega de correio perante indisponibilidade 
temporária do servidor de correio do cliente. Inclui em 
paralelo o serviço de backup.

• Monitorização permanente e detalhada

O dashboard permite uma visão dinâmica do estado 
do sistema e de todo o correio bloqueado. Os reports 
automáticos permitem visualizar em detalhe o resumo 
de toda a actividade e obter informação sobre o tráfego 
bloqueado.

• Redução dos custos e redução do consumo de 
recursos

Ao tratar-se de um serviço de subscrição alojado na 
Cloud, não requer investimentos em infraestruturas 
adicionais ou pessoal especializado. Utiliza tecnologias 
especificas que reduzem o consumo de recursos e 
utilização de largura de banda com um investimento 
inicial mínimo.


