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SolarWinds Mail Assure
Proteção e arquivamento de e-mails

O vetor mais vulnerável para ataques mal-intencionados às
empresas é o e-mail—a força vital de comunicação da maioria das
organizações. O SolarWinds® Mail Assure™ fornece proteção contra
spam e ameaças continuamente atualizada para efetivamente
proteger você e seus clientes. Mesmo se os clientes têm uma
camada de segurança principal, como com o Microsoft® Office
365™, o Mail Assure fornece uma camada adicional de defesa, uma
segurança adicional para ajudar a evitar ataques de spam, vírus
e ransomware através de e-mails phishing e fraudulentos.

A proteção inteligente e o mecanismo de filtragem do Mail
Assure tem uma sofisticada detecção de malware e tecnologia
antivírus, com entrada de informações de detecção de ameaças
em tempo real de mais de 2 milhões de domínios protegidos.
Se um novo ataque de phishing surgir no Brasil, por exemplo,
ele é imediatamente adicionado ao banco de dados do Mail
Assure e automaticamente aplicado para proteger todos os
domínios do cliente em todo o mundo. Além disso, verificações de
comportamento e reputação, verificações de conteúdo, contribuição
do usuário a partir do gerenciamento de quarentena e muitos outras
contribuições de filtragem são estatisticamente e heuristicamente
analisados e adicionados ao banco de dados, se autorizado.
Proteção em tempo real, em todo o mundo, proteção holística
fornecidas instantaneamente para você e seus clientes.
Embora a filtragem de spam é frequentemente considerada como
um problema “resolvido”, a filtragem de spam do Mail Assure é
a melhor da categoria, com a varredura e análise de todos os e-mail,
links e anexos, e constante atualizações de usuários em todos os
domínios gerenciados. Quando os usuários optam por “treinar” ou
“liberar” seus e-mails na fila de quarentena, contribuem para um
conjunto de regras de aceitação/rejeição de grupo de origem que
o mecanismo de análise estatística do Mail Assure adiciona, se
autorizado, ao banco de dados de exclusão de e-mails.
Toda a proteção de e-mail no mundo não importa se, o próprio
serviço de e-mail sai do ar. O Mail Assure fornece continuidade
sempre ativa do fluxo de e-mails, caso o serviço de e-mail principal
do cliente saia do ar. Através do portal da web do Mail Assure, os
usuários podem continuar a receber e enviar e-mails, enquanto
o serviço de e-mail principal é recolocado online, evitando a

PRINCIPAIS RECURSOS
»» Estabilidade e confiabilidade extremamente
sólidas
»» Proteção AV continuamente atualizada
»» Continuidade de e-mail garantida
»» Nenhuma manutenção de hardware ou
software
»» Simples, acessível e flexível

O Mail Assure
funciona muito bem
em praticamente
qualquer dispositivo
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inatividade e a interrupção dos negócios. O portal da web
é construído para ter uma aparência e funcionamento
excelentes em praticamente qualquer dispositivo. Assim,
funcionários podem acessar seus e-mails a qualquer hora
e de qualquer lugar, até que a interrupção seja resolvida.
Além da segurança de e-mail, o Mail Assure oferece
arquivamento de e-mail integrado, ajudando seus clientes
a atenderem às regras de retenção regulatórias, a proteger
a propriedade intelectual e a manter uma cadeia de
custódia, no caso de disputas legais. O Arquivamento
e-mails do Mail Assure armazena seguramente todas as
mensagens de entrada e saída em servidores localizados
nos Estados Unidos ou na Europa. O Mail Assure usa
protocolos de criptografia em nível de sistema bancário
para tornar os dados praticamente invioláveis, incluindo
criptografia de 192 bits das Normas de Criptografia
Avançada (AES), enquanto as mensagens estão em repouso
e os protocolos de Segurança de Camada de Transporte

(TLS), enquanto as mensagens estão em trânsito. E você
pode pesquisar e recuperar todas as mensagens arquivadas
a qualquer momento.
Não importa qual serviço de e-mail seus clientes usam,
o Mail Assure permite a integração perfeita. Para serviços
como o Microsoft Office 365, o Mail Assure adiciona uma
camada de “defesa em profundidade” de proteção que
não só fornece proteção contra malware, mas oferece
a perfeita continuidade caso o Office 365 saia do ar.
O Mail Assure também oferece proteção blindada para
o Microsoft Exchange e qualquer outro servidor de correio,
se hospedado internamente em um site do cliente ou na
nuvem.
Embora o Mail Assure seja a melhor solução de proteção
de e-mail da categoria, ele é projetado para ser facilmente
configurado, fácil de entender e adaptável às necessidades
dos seus negócios.

Alguns recursos adicionais populares incluem:
»» Personalização de marca do produto e esquema de cores
para a sua empresa e, opcionalmente, para a empresa do seu
cliente—um ótimo valor agregado para ajudar a reforçar sua
marca e fornecer uma característica única para seus clientes.
»» Geração de relatórios detalhados que fornece uma visão clara
e facilmente pesquisada de todas as atividades de e-mail no
serviço principal e no arquivamento.
»» Acesso multinível para relatórios, mesmo em nível de e-mail.
»» O Mail Assure foi projetado responsivamente, ou seja, o
projeto parece e funciona muito bem em dispositivos de
qualquer tamanho.
»» Vários data centers na Europa e nos EUA proporcionam

Adicione o logotipo do seu produto
e ajuste o esquema de cores

confiabilidade, redundância e o atendimento às necessidades
de geolocalização do servidor.
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