
O Kaspersky Security for Mail Server é uma solução de elevado valor da Kaspersky Lab, de fácil 
instalação e utilização. Protege eficazmente o tráfego através dos servidores de correio e de 
software colaborativo contra o malware e o spam mais recentes.

A solução inclui aplicações renovadas que garantem a segurança de todos os servidores de correio 
mais comuns, incluindo o Microsoft® Exchange, Lotus® Domino®, Sendmail, qmail, Postfix, Exim e 
CommuniGate Pro. O Kaspersky Security for Mail Server também pode ser utilizado para configurar 
uma gateway de correio dedicada e funciona na perfeição mesmo nas infra-estruturas heterógenas 
mais complexas.

PRINCIPAIS VANTAGENS

PROTEGE OS SERVIDORES DE CORREIO E AS PLATAFORMAS COLABORATIVAS
O Kaspersky Security for Mail Server protege o correio nas versões mais recentes das principais plataformas de 
correio e colaboração, incluindo: Microsoft® Exchange, IBM Lotus® Domino® (instalado em plataformas Windows® ou 
Linux) e servidores de correio baseados em Linux. 

REDUZ A CARGA DE TRÁFEGO
A filtragem inteligente de spam reduz significativamente a carga de tráfego na sua organização. 

OPTIMIZE OS RECURSOS DO SISTEMA
Um novo motor antivírus, equilíbrio de cargas dos recursos do servidor, tecnologia de verificação antivírus optimizada e a 
opção de excluir objectos específicos da verificação aumentam o desempenho e reduzem os recursos necessários para a 
realização de verificações antivírus. 

CONTROLO COM FACILIDADE
As ferramentas de gestão simples e de fácil utilização, informações sobre o estado da protecção de correio e 
definições flexíveis para verificações e relatórios proporcionam-lhe o controlo eficiente da segurança do seu correio 
e documentos. 

MANTENHA-SE ACTUALIZADO
As frequentes actualizações da base de dados traduzem-se na protecção proactiva contra o malware e spam mais 
recentes, ao passo que a eficiência de desempenho melhorada lhe dá a protecção de que necessita com uma menor 
utilização dos recursos do sistema. 

GARANTA A EFICIÊNCIA
A fiabilidade e o elevado desempenho do Kaspersky Security for Mail Server garantem a operação ininterrupta e a 
execução eficaz dos processos empresariais da sua empresa.
 
SUPORTE PARA VIRTUALIZAÇÃO
A certificação VMware Ready garante fiabilidade comprovada para ambientes virtuais.

   KASPERSKY  
SECURITY FOR MAIL SERVER

O e-mail tornou-se um canal relevante de distribuição de malware. Os surtos 
de vírus provocam danos financeiros significativos nas empresas, debilitando 
a integridade e a confidencialidade das suas informações. Além disso, 
as empresas enfrentam perdas consideráveis devido à necessidade de os 
funcionários eliminarem, todos os dias, centenas de mensagens indesejadas 
das suas caixas de correio. O excesso de tráfego causado por esse correio 
indesejado também tem de ser pago.

Mantenha o seu sistema de 
correio empresarial livre de 
spam e malware



Como adquirir

O Kaspersky Security for Mail Servers está 
incluído no Kaspersky Total Security for Business.

O Kaspersky Security for Mail Server também 
pode ser adquirido separadamente. Contacte o 
seu revendedor para obter mais informações e 
saber os preços.

DESTAQUES

• Motor anti-malware premiado 
• Motor anti-spam assistido por Cloud de elevado 

desempenho
• Excelentes taxas de detecção, consistentes e validadas 

por organizações de testes
• Protecção alargada para ambientes empresariais 

heterógenos
• Desempenho superior com utilização mínima dos 

recursos do sistema 
• A gestão flexível e a fácil administração ajudam a reduzir 

o custo total de propriedade 
• Assistência global de classe mundial, fidedigna, rápida e 

reactiva

PONTOS PROTEGIDOS
• Microsoft® Exchange Servers 2003, 2007, 2010
• IBM® Lotus® Domino® (v. 6.5, 7.0, 8.0, 8.5)
• Servidores de correio baseados em Linux: Sendmail, 

qmail, Postfix, Exim e CommuniGate Pro

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

PROTECÇÃO ANTI-MALWARE E ANTI-SPAM EFICAZ
• Suporte das actuais versões do Microsoft® Exchange 

Server e IBM® Lotus® Domino® 
• Suporte para os servidores de correio Sendmail, qmail, 

Postfix, Exim e CommuniGate Pro 
• Protecção anti-malware em tempo real 
• Protecção eficiente contra spam — o novo motor anti- 

-spam bloqueia mais de 99% do correio indesejado 
• Protecção em tempo real contra ameaças persistentes 

avançadas e exploits desconhecidos com protecção 
ZETA (apenas Kaspersky Security for Linux Mail Server)

• Verificação de e-mails e bases de dados Lotus Domino 
por agendamento 

• Verificação de spam assistida por Cloud de todas as 
mensagens no servidor Microsoft® Exchange, incluindo 
pastas públicas, utilizando o Kaspersky Security Network 

• Serviço de actualizações anti-spam forçadas, com 
suporte para clusters Microsoft® Exchange Server 2007 
e DAG para o Microsoft® Exchange Server 2010 

• Verificação de mensagens, bases de dados e outros 
objectos nos servidores Lotus® Domino® 

• Utilização optimizada de recursos do sistema 
• Filtragem de mensagens por tipo de anexo 
• Processo de actualização da base de dados anti-spam 

fácil e conveniente 
• Armazenamento de cópias de segurança de dados antes 

da desinfecção ou eliminação 
• Expansibilidade e tolerância a falhas
• Preparado para VMware

ADMINISTRAÇÃO

• Fácil instalação, gestão flexível e 
actualizações frequentes 

• Administração baseada em funções 
• Sistema de notificação do estado do produto 
• Relatórios abrangentes sobre o estado de protecção da 

rede
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