SpamHunter
Spam, spam a zase spam. Denně je rozesláno více než 80 miliard spamů. Do každé
schránky se může dostat opravdu velké množství spamu. Nezkušený nebo
nepozorný uživatel pak jednoduše klikne na podvržený odkaz nebo otevře přílohu,
která obsahuje vir nebo prostě svůj pracovní čas věnuje mazáním těchto nevyžádaných zpráv.
Naše řešení SpamHunter spolehlivě ochrání vaše emailové schránky před spamem, viry, phishingem, malwarem, „0-day“
útoky a dalším nevyžádaným obsahem. SpamHunter dokáže úspěšně najít a zneškodnit více než 99,7 % škodlivých zpráv.

Co je SpamHunter?

Výhody SpamHunteru

a uživatele před spamem, phishingem, viry a dalšími nebez-

Vícevrstvá ochrana proti virům – kompletní zabezpečení

SpamHunter je služba, která chrání mailový server, schránky
pečnými útoky přes emailovou komunikaci.
Veškerá pošta je SpamHunterem kontrolována automaticky.
Řešení SpamHunter šetří vaše peníze, protože platíte tak,
jak roste vaše společnost, bez počátečních investic.
Provoz celého řešení zajistíme my, včetně vysoké dostupnosti služby.

Varianty SpamHunteru

proti virům, červům, trojským koňům a útokům typu „0-day“
díky kombinaci vícevrstvé a tradiční antivirové ochraně.
Ochrana již na perimetru – díky pokročilé vícevrstvé
ochraně je řešení schopno zablokovat již 90 % škodlivých
zpráv rovnou na perimetru. Tímto se k analýze dostává
již předfiltrovaný provoz a snižuje se hlášení typu „false
positive“.

SpamHunter provozujeme ve dvou variantách, které se od
sebe liší provozním modelem.

Základní služba obsahuje vícevrstvou ochranu proti spamu
a virům. Pokud potřebujete rozšířit bezpečnost vaší emailové

SpamHunter Basic - jedná se o základní variantu SpamHun-

komunikace, nabízíme vám rozšíření základní služby o:

teru. V této variantě máte již předem nadefinované bezpeč-

• email encryption – bezklientové šifrování emailů

nostní politiky, které již není možno měnit. Provoz i správu
zajišťujeme pro vás kompletně my.

vynucené politikami
• email archiving – modul, který umožňuje centrálně
archivovat emaily a podporuje snadné vyhledávání

SpamHunter Advanced - je pokročilá varianta SpamHunteru. V této variantě si sami určíte vlastní bezpečností politiky, které odpovídají přesně
vaši potřebám. Provoz i správu
vám kompletně zajistíme, avšak
na přání lze přenechat správu
SpamHunteru Advanced vám.

Více informací na www.dataspring.cz/spamhunter

• big email transfer – modul, který umožní posílat velká
data bez omezení velikosti

Proč DataSpring?

• provozujeme služby z certifikovaného TIER III datového centra umístěného v České republice
• máme certifikaci ISO 27001
• nebojíme se investovat do nových trendů a technologií
• jsme vlajková loď KKCG v oblasti ICT služeb
• jsme flexibilní a máme individuální přístup k zákazníkovi
• nabízíme bezpečné řešení postavené na dedikovaném firewallu s logickou izolací od ostatních zákazníků s vlastním
síťovým prostorem
• nabízíme vysokou flexibilitu a modularitu služeb
• používáme pouze enterprise technologie a klademe důraz na bezpečnost a kvalitu poskytovaných služeb
• garantujeme kvalitu služeb v rámci SLA

Pomoc na dosah ruky

V případě zájmu o podrobnější informace k uvedeným službám nás kontaktujte na adrese: obchod@dataspring.cz
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