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ZÁKLADNÍ FUNKCE
Mail Gateway
Mail Gateway zkoumá všechny příchozí a odchozí e-maily a tím chrání
firemní data. E-maily jsou kontrolovány dvěma moduly: Antivirem
a Antispamem, každý z nich může být využitý také odděleně.
Web Gateway
Web Gateway byla kompletně předělána a optimalizována pro vyšší
výkon. Je složena ze dvou částí: modul Antiviru a modul Web Filter.
Nový modul Google Safe Browsing kontroluje navštívené webové
stránky, díky čemuž chrání uživatele před návštěvou nebezpečných
stránek obsahujících phishing a malware. Neskenuje pouze konkrétní
stránku, ale také stažené dokumenty. Web Gateway také umožňuje
autentikaci uživatelů a nastavení pravidel pro jejich přístup
k Webovému serveru. Také dokáže rozpoznat webové stránky, jejichž
úkolem je získávat soukromá data.
Nové GUI
Nové grafické rozhraní dává administrátorům jasnější přehledy
a umožňuje jim měnit nastavení mnohem jednodušeji. Průvodce
nastavením umožňuje uživatelům měnit základní konfiguraci
a vypínat nepotřebné části aplikace. Tím šetří systémové zdroje
pro ostatní aplikace.
•
•
•
•

Chrání vaši síť před viry
Blokuje škodlivé webové stránky
Ověřuje identitu uživatelů
Zastavuje nechtěné prohlížení webu
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Odstraňuje spam
Zálohuje e-maily
Monitoruje toky
Šetří náklady

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Antivirus a antispyware
Integrovaný Web Filter
Pokročilý antispam
Pokročilá antiphishing databáze
Statistiky provozu
Vzdálená administrace
Google Safe Browsing
Nové uživatelské rozhraní
Nové jádro TrustPort Antivirus

pokročilá ochrana
Online hrozby nejsou směrovány jen na koncové
stanice, ale také na vstupní body celé sítě. To
znamená, že dané problémy jsou odstraněny pouze
jednou, ne ze všech počítačů. Robustnost řešení
umožňuje paralelní zpracování většího množství
příchozích a odchozích dat.

EMAILový A WEBový ANTIVIRUS
Použití až čtyř antivirových motorů zajišťuje
monitoring celého e-mailového a webového provozu.
Jejich kombinace poskytuje detekční kapacitu v
hodnotě téměř 100%. Administrátoři mají široké
možnosti nastavení motorů.

MULTILEVEL ANTISPAM
Většina spamu je detekována ještě před tím, než je
nakažený e-mail přijat do schránky. To snižuje počet
stažených dat, které by později stejně byly smazány.
Spamová detekce má několik úrovní, včetně
skenování
hlaviček
e-mailů,
aplikování
pravidel
nebo
heuristické
analázy
zpráv.

FILTrování
stránek

navštívených

webových

Pro lepší konektivitu je možné sledovat a řídit všechen
webový provoz v rámci sítě.   Administrátoři mají
možnost blokovat webové stránky podle kategorií,
které nejsou povoleny firemní bezpečnostní politikou,
např. pornografické či hazardní stránky.

statistiky provozu
Software sdružuje hlášení o všech událostech v rámci
e-mailového a webového provozu. Z těchto záznamů
pak mohou geenrovat přehledy všech statistik, které
mohou pomoct v dalším vývoji bezpečnosti jejich sítě.

systémové požadavky

MODULární řešení

požadavky na prohlížeč

Software se skládá z antiviru, antispamu a filtrovacího
modulu. Zákazníci si mohou koupit buď všechny
moduly, nebo jen ty, které ve své síti skutečně
potřebují. Pokud je síť přehlcena množstvím spamu,
nabízí se jako ideální pořídit modul antispam. Pokud
síť čelí náporu malware, stačí si vybrat modul antiviru.

•
•
•
•
•

•
•
•

2 GHz
4 GB operační paměti
20 GB volného místa na disku

Internet Explorer version 7.0 nebo vyšší
Mozilla Firefox version 2.0 nebo vyšší
Google Chrome version 3.0 nebo vyšší
Opera version 9 nebo vyšší
Safari version 3 nebo vyšší

podprované operační systémy
•
•
•
•

Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2008
Microsoft Windows Server 2003

jazykové varianty
•
•
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Angličtina
Čeština
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