
•  Gerçek zamanlı kötü 
amaçlı yazılımdan 
koruma

•  Gizli Veri Kaybı Koruması 
dahil, Microsoft® 

Exchange desteği.
•  Aşağıdakiler dahil Linux 

MTA desteği
–  Sendmail
–  Qmail
–  Postfix
–  Exim 
–  CommuniGate 

•  IBM Domino desteği 
•  Bulut yardımlı kötü 

amaçlı yazılımdan 
koruma, anti-spam ve 
kimlik avı koruması

•  Sıfır saat güvenlik açığı 
koruması

•  Kötü amaçlı URL filtresi
•  Yedekleme ve raporlama
•  E-posta işleme için esnek 

kurallar
•  LDAP desteği
•  Kaspersky Security Center 

üzerinden yönetilir

Öne Çıkan noktalar

Kötü AmAçlı YAzılım tEHDİtlERİNE KARşı KoRumA 
Proaktif girişim koruması ve kötü amaçlı URL filtreleme özelliğiyle 
birlikte sunulan kötü amaçlı yazılımlara karşı güçlü koruma, 
Kaspersky'nin ödüllü kötü amaçlı yazılımdan koruma motoru 
tarafından sağlanır, bulut yardımlı Kaspersky Security Network 
tarafından gerçek zamanlı olarak desteklenir.  

ANtİ-SpAm KoRumASı
Microsoft Exchange ve Linux® tabanlı posta sunucularında, 
Kaspersky'nin bulut yardımlı anti-spam motorunun zaman ve kaynak 
tüketen spam mesajları minimum hatalı pozitif sonuçla %99,96'ya 
varan bir oranla engellediği kanıtlanmıştır. 

VERİ KAYBı KoRumASı VE KoNtRol (mıCRoSoFt EXCHANGE 
SERVERS)  
İşletme, finans, kişisel ve diğer hassas verilerin Microsoft Exchange 
sunucularında giden e-postalara ve eklere dahil edildiğini algılayan ve 
bu bilgilerin akışını kontrol eden Kaspersky Security for Mail Servers, 
sizin ve çalışanlarınızın gizli verilerinin güvenli şekilde saklanmasını ve 
veri koruma düzenlemeleriyle uyumlu olmasını sağlar. Yapılandırılmış 
veri aramaları ve işe özel sözlükler dahil olmak üzere gelişmiş analiz 
yöntemleri, şüpheli e-postaların tanımlanmasına yardımcı olur ve 
ardından bunlar engellenebilir. Sistem, gönderenin Birim Müdürünü 
olası veri güvenliği ihlali konusunda uyarabilir.

BASİt, ESNEK YöNEtİm
Kullanıcı dostu yönetim ve raporlama araçları ve esnek tarama 
ayarları, posta ve belge güvenliğinizi verimli şekilde kontrol etmenizi 
sağlayarak toplam sahip olma maliyetinin azaltılmasına yardımcı olur.

 kaSPerSkY SeCUrıtY 
For Maıl Server
Kurumsal postayı spam ve kötü 
amaçlı yazılımdan uzak tutma

Kaspersky Security for Mail Server, en karmaşık heterojen altyapılarda bile posta 
sunucularındaki trafik için spam, kimlik avı ve hem genel hem de gelişmiş kötü 
amaçlı yazılım tehditlerine karşı olağanüstü koruma sağlar.

E-posta ve eklerden kaynaklanan gizli veri kayıplarına karşı koruma ayrıca 
Microsoft Exchange Server Ortamları için sağlanır.



ÖZellİkler

•  Bulut destekli Kaspersky Security Network 
tarafından desteklenen gerçek zamanlı kötü amaçlı 
yazılımdan koruma.

• Bilinmeyen girişimlere ve hatta sıfır saat güvenlik 
açıklarına karşı anında koruma.

•  Spam'e karşı gelişmiş koruma: Kaspersky Lab'in 
anti-spam motoru istenmeyen e-posta trafiğinin 
%99'undan fazlasını engeller.

•  Veri Koruması (Microsoft Exchange Servers). 
E-posta ve eklerdeki gizli bilgileri, kategoriler 
(kişisel bilgiler ve ödeme kartı verileri dahil), 
sözlükler ve yapılandırılmış veri kullanan derin 
seviye analizi yoluyla algılama. 

•  Genel klasörler dahil olmak üzere Microsoft® 
Exchange sunucularındaki tüm mesajlar için 
Kaspersky Security Network kullanılarak yapılan 
gerçek zamanlı, bulut yardımlı anti-spam taraması.

•  E-postalar ve Lotus Domino veritabanları için 
zamanlanmış tarama.

•  IBM Domino® sunucularındaki mesajlar, 
veritabanları ve diğer nesneler için tarama.

•  Bilinen ek biçimleri, boyutları ve adlarına göre 
mesaj filtreleme.

•  Kolay ve kullanışlı kötü amaçlı yazılımdan koruma 
ve anti-spam veritabanı güncelleme işlemi.

•  Temizleme veya silme işleminden önce yedek veri 
depolama.

•  Ölçeklenebilirlik ve hata toleransı.

•  Kolay kurulum ve esnek entegre yönetim.

•  Güçlü bildirim sistemi.

•  Ağ koruma durumuna ilişkin kapsamlı raporlar.

DaHİlİ UYgUlaMalar: 

•  Kaspersky Security for Linux Mail Server
•  Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server
•  Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino
•  Kaspersky Security Center
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Satın alma

Kaspersky Security for Mail Server, Kaspersky Total 
Security for Business'ın bir parçası veya ayrı bir 
hedeflenmiş çözüm olarak satın alınabilir. En uygun 
ürünü seçmenize yardımcı olması için lütfen bir 
Kaspersky bayisine başvurun.


