CASE STUDY: Interflora AB

F-Secure Messaging Security Gateway
håller Interflora AB:s anslutna
butiker fria från skräppost och virus
- Senaste månaden har F-Secure® Messaging Security Gateway stoppat över
hälften av alla e-brev som passerat genom vårt nätverk eftersom det varit
skräppost och 172 e-brev som varit virusinfekterade. Visst kan det fortfarande
slippa igenom ett eller annat skräppostbrev, men det handlar om väldigt få. Vi
på HK och användarna är väldigt nöjda, säger Mikael Berglund, IT-Chef på
Interflora AB.
Företagsöversikt
Interflora AB är Sveriges ledande blomsterföretag och driver blomsterförmedlingen
Blommogram, fackhandelskedjan Interflora AB samt en egen utbildningsverksamhet.
Företaget äger också blomstergrossister i Sverige och Holland, ett finansieringsbolag
och står bakom Sveriges största facktidskrift för florister. Sedan 1995 drivs också
e-handel framgångsrikt på nätet. Av de över 800 blomsterombuden är 170
kedjebutiker, vilket innebär att de är del av en fackhandelskedja som anammat
ett helt koncept  från inredning till inköp. Företagets huvudkontor har cirka 30
anställda, varav fyra personer arbetar på IT-avdelningen som tillhandahåller
e-posttjänster åt blomsterbutikerna som levererar Blommogram till 6000-7000
orter runt om i Sverige.
Behovet
Till Blommogram använder Interflora AB sig av ett webbaserat ordersystem som
automatiskt levererar ordrar till ombuden. Huvudkontoret erbjuder också butikerna
en webbaserad e-posttjänst med en Interflora AB-e-postadress. Tidigare använde
man sig av en POP-lösning, men har nu gått över till Novell GroupWise. Eftersom
Interflora ABs varumärke är välkänt är dessa e-postadresser ett lätt byte för
avsändare av skräppost. Med över 800 blomsterbutiker behövde Interflora AB
investera i en teknik som kunde minimera andelen skräppost men samtidigt kräva
så lite administration som möjligt.
Lösningen
Interflora AB arbetade tidigare med en lösning som krävde mycket tid för underhåll
och administration för att fungera. Interflora AB föreslogs att testa F-Secure
Messaging Security Gateway, en hårdvara som skyddar mot virus, skräppost
och andra internethot på gateway-nivå. Interflora AB fann att lösningen redan
med grundinställningarna mötte behovet  väldigt få justeringar krävdes för att
lösningen helt skulle uppfylla förväntningarna.

Snabbfakta
Företag:

Interflora AB

Verksamhet:

Blomsterdetaljist,
blomsterförmedling samt
blomstergrossist

Systemplattform:

Novell GroupWise

Använd produkt:

F-Secure® Messaging Security
Gateway

Antal användare:

ca 1000

Resultatet
I dag sköter sig F-Secure Messaging Security Gateway i stort
sett själv. Den är enkel att underhålla då den uppdateras
automatiskt, och IT-avdelningen kan lätt gå in och dra ut statistik
över hur många e-brev som blockerats eftersom de antingen varit
skräppost eller virusinfekterade. Mängden skräppost som hamnar
i slutanvändarnas inkorgar har minskat drastiskt.
Uttalanden, Mikael Berglund, it-chef Interflora AB
> F-Secure Messaging Security Gateway är förträfflig. Vi
installerade hårdvaran, och redan med grundinställningarna
upptäckte vi att den mötte våra behov  den stoppar idag i
stort sett all skräppost och virus.

> Den senaste månaden har F-Secure Messaging Security
Gateway stoppat över hälften av alla e-brev som passerat
genom vårt nätverk.
> F-Secure Messaging Security Gateway fungerar förträffligt,
kräver ytterst lite administration och uppdaterar sig själv. Det
är när vi tittar på statistiken som vi blir påminda om hur det
var tidigare.
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