
Kaspersky Security for Mail Server is een hoogwaardige oplossing van Kaspersky Lab 
die bovendien eenvoudig te installeren en gebruiksvriendelijk is. Het product beschermt 
gegevensverkeer tussen mail- en groupwareservers op effectieve wijze tegen malware en spam.

De oplossing is op vernieuwde toepassingen gebaseerd om alle populaire mailservers te 
beveiligen, waaronder Microsoft® Exchange, Lotus® Domino®, Sendmail, qmail, Postfix, Exim 
en CommuniGate Pro. Kaspersky Security for Mail Server kan tevens worden gebruikt om 
een speciale e-mailgateway in te stellen en werkt ook in de meest complexe heterogene 
infrastructuren zonder enige problemen.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

MAILSERVERS EN SAMENWERKINGSPLATFORMEN BESCHERMEN
Kaspersky Security for Mail Server beschermt e-mail in de laatste versies van belangrijke e-mail- en 
samenwerkingsplatformen, zoals: Microsoft® Exchange, IBM Lotus® Domino® (geïnstalleerd op Windows®- of Linux-
platformen) en Linux-mailservers. 

MINDER NETWERKVERKEER
Intelligente spamfiltering leidt tot een significante vermindering van het netwerkverkeer in uw organisatie. 

SYSTEEMRESOURCES OPTIMALISEREN
Dankzij een nieuwe anti-virusengine, verdeelde belasting van serverresources, geoptimaliseerde virusscantechnologie en de 
mogelijkheid om specifieke objecten uit te sluiten van scans biedt het product hogere prestaties en zijn er minder resources 
vereist voor anti-virusscans. 

EENVOUDIG BEHEER
Met de eenvoudige, gebruiksvriendelijke beheertools, informatie over de beschermingsstatus voor e-mail, flexibele 
instellingen voor scans en een rapportagesysteem kunt u de beveiliging van uw e-mail en documenten op efficiënte 
wijze beheren. 

ALTIJD UP-TO-DATE
Door de frequente database-updates ontvangt u proactieve bescherming tegen de allerlaatste malware en spam, 
terwijl de hogere efficiëntie ervoor zorgt dat uw systeemresources minder zwaar worden belast. 

GEGARANDEERDE EFFICIËNTIE
De betrouwbaarheid en hoge prestaties van Kaspersky Security for Mail Server garanderen een ononderbroken en 
effectieve uitvoering van uw bedrijfsprocessen.
 
ONDERSTEUNING VOOR VIRTUALISATIE
Aantoonbaar betrouwbaar in virtuele omgevingen door VMware Ready-certificering.

   KASPERSKY SECURITY FOR 
MAIL SERVER

E-mail is een groot verspreidingskanaal voor malware geworden. 
Virusinfecties berokkenen bedrijven grote financiële schade doordat 
de integriteit en vertrouwelijkheid van hun informatie in gevaar wordt 
gebracht. Bovendien worden bedrijven voortdurend op kosten gejaagd 
doordat werknemers dagelijks honderden ongewenste berichten uit hun 
mailboxen moeten verwijderen. Ook het extra verkeer dat door deze 
ongewenste berichten wordt veroorzaakt, is een kostenpost.

Houd uw bedrijfs-e-mailsysteem 
vrij van spam en malware



Verkoopinformatie

Kaspersky Security for Mail Servers behoort tot 
Kaspersky Total Security for Business.

Kaspersky Security for Mail Server kan ook
afzonderlijk worden aangeschaft. Neem voor 
meer informatie en prijzen contact op met uw 
wederverkoper.

VOORDELEN

•	Bekroonde	anti-malware-engine	
•	Hoogwaardige	cloudondersteunde	anti-spamengine
•	Voortdurend	voortreffelijke	detectiecijfers,	bevestigd	

door onafhankelijke testorganisaties
•	Uitgebreide	bescherming	voor	heterogene	

ondernemingsomgevingen
•	Superieure	prestaties	bij	een	minimale	belasting	van	

systeemresources 
•	Lagere	TCO	door	flexibel	en	eenvoudig	beheer	
•	Betrouwbare,	snelle	en	responsieve	wereldwijde	

ondersteuning van wereldklasse

BESCHERMING VOOR
•	Microsoft® Exchange Server 2003, 2007, 2010
•	 IBM® Lotus® Domino® (versie 6.5, 7.0, 8.0, 8.5)
•	Linux-gebaseerde	mailservers:	Sendmail,	qmail,	Postfix,	

Exim en CommuniGate Pro

PRODUCTKENMERKEN

EFFECTIEVE BESCHERMING TEGEN MALWARE EN SPAM
•	Ondersteuning	voor	de	huidige	versies	van	Microsoft® 

Exchange Server en IBM® Lotus® Domino® 
•	Ondersteuning	voor	Sendmail-,	qmail-,	Postfix-,	Exim-	en	

CommuniGate Pro-mailservers 
•	Realtime	bescherming	tegen	malware	
•	Efficiënte	bescherming	tegen	spam	—	de	nieuwe	anti-

spamengine blokkeert meer dan 99% van ongewenste 
e-mail 

•	Realtime	bescherming	tegen	geavanceerde	hardnekkige	
bedreigingen en onbekende exploits met ZETA Shield 
(alleen Kaspersky Security for Linux Mail Server)

•	Geplande	scans	van	e-mail	en	Lotus	Domino-databases	
•	Alle	berichten	op	Microsoft® Exchange Server (met 

inbegrip van openbare mappen) op spam scannen 
met ondersteuning uit de cloud via Kaspersky Security 
Network 

•	Service	voor	geforceerde	anti-spamupdates	met	
ondersteuning voor Microsoft® Exchange Server 
2007-clusters en DAG voor Microsoft® Exchange Server 
2010 

•	Scans	van	berichten,	databases	en	andere	objecten	
op Lotus® Domino®-servers 

•	Geoptimaliseerde	belasting	van	systeemresources	
•	Filtering	van	berichten	per	type	bijlage	
•	Eenvoudig	en	gemakkelijk	updateproces	voor	anti-

malware- en anti-spamdatabase 
•	Back-upopslag	van	gegevens	voordat	deze	worden	

gedesinfecteerd of verwijderd 
•	Schaalbaarheid	en	fouttolerantie
•	 VMware	Ready

BEHEER

•	Eenvoudige	installatie,	flexibel	beheer	en	
regelmatige updates 

•	Op	rollen	gebaseerd	beheer	
•	Meldingssysteem	voor	productstatus	
•	Uitgebreide	rapporten	van	netwerkbeschermingsstatus
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