PROTECTION SERVICE
FOR EMAIL
F-Secure Protection Service for Email ger branschens effektivaste
e-postskydd för företag genom att filtrera bort minst 99,8 % av all
skräppost.* Protection Service for Email är en färdigpaketerad lösning
för små och medelstora företag som levereras av en certifierad F-Secureåterförsäljare.

Utmaningar för små och medelstora företag
E-post är ett viktigt arbetsredskap för många företag. Dessvärre är den största
delen av e-posttrafiken skräppost som minskar de anställdas produktivitet och
ökar belastningen på IT-infrastrukturen. Protection Service for Email är ett smart
val för företag med begränsade IT-resurser. Du kan koncentrera dig på din
verksamhet och låta experterna ta hand om e-postskyddet.

Sinnesro med säkerhet som en tjänst
Med Protection Service for Email fungerar företaget som det ska och du
behöver aldrig oroa dig för e-postskydd eller skräppost igen. Lösningen är en
tjänst hos F-Secure, vars experter anlitas av över 200 av de största operatörerna
över hela världen. Din lokala IT-partner distribuerar och administrerar tjänsten
åt dig. Du behöver inte investera i någon maskinvara, utan betalar bara för själva
tjänsten. Det tar inte mer än en arbetsdag att installera Protection Service for
Email. Företaget sparar både tid och pengar genom att låta proffsen ta hand om
e-postsäkerheten.

Fördelar
E-postkryptering där användaren själv
kan bestämma om ett brev skall krypteras
eller så kan detta göras genom att
applicera organisationen policys, alla brev
kommer då enligt policy att krypteras.
Krypteringen stödjer alla miljöer oavsett
e-postsystem och klient
Omfattande skräppostidentifiering med
MLX-teknik som utnyttjar den senaste
maskininlärningstekniken
som gör lösningen säker i sin identifiering
och stoppar mer än 99,8% av all skräppost.
Tjänsten har möjlighet att klassificera
skräppost baserat på innehåll, det medger
olika hantering av olika typer av skräppost
Användarna har möjlighet att själva
hantera meddelanden i karantän,
antingen via ett e-post baserat
användarsammandrag eller via den
personliga webbsidan.
Molnbaserad tjänst utan några
ägandekostnader för dig
F-Secure står för lösningen och din lokala
partner administrerar den så att du kan
koncentrera dig på din kärnverksamhet
Skalbar lösning med höga prestanda
som klarar även de mest krävande
e-postinfrastrukturerna
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Tillförlitlig molnbaserad tjänst
Med Protection Service for Email kan små och medelstora företag få e-postskydd
i samma klass som storföretag utan att det krävs någon teknisk expertis.
Innovativ och prisbelönt teknik utvecklad av F-Secure ser till att e-posten
ständigt är skyddad så att företaget fungerar som det ska. Lösningen kan enkelt
köpas från en lokal återförsäljare som har utbildats och certifierats av F-Secure.
Återförsäljaren administrerar policys, regler och karantän för e-posten via
molnet, så att du kan koncentrera dig på verksamheten. F-Secure är host för
infrastrukturen och inga investeringar från din sida krävs .

Bäst e-postsäkerhet i klassen
Protection Service for Email ger ett kraftfullt realtidsskydd för all e-post.
Lösningen skyddar mot oönskat innehåll, virus, spionprogram och skräppost.
Skyddet är baserat på prisbelönta F-Secure-teknik. Du kan enkelt komma åt
karantänen och tillåta e-post som har stoppats med en enkel knapptryckning.
Maskininlärningsteknik ger skräppostskydd med hög precision. Du kan enkelt
sätta regler för tillåtna och spärrade avsändare. E-postkryptering förhindrar
att konfidentiell information läcker ut från företaget. Detta är branschens
kraftfullaste och mest flexibla lösning för principstyrd e-postkryptering och
samtidigt är den extremt lättanvänd.

Anförtro e-postsäkerheten åt experterna
F-Secure är utan tvekan världens ledande leverantör av Internetsäkerhetstjänster.
Vi har över 200 operatörspartners som litar på oss och vår stora erfarenhet som
tjänstleverantör. Våra certifierade återförsäljare är utbildade för att ta hand om din
säkerhet på bästa sätt och de kan ge dig service utifrån just dina behov. Tekniken
bakom Protection Service for Email är bland den effektivaste i branschen och den
höga precisionen har hyllats av flera oberoende testorganisationer.

Utmärkelser
F-Secure Client Security
tilldelades utmärkelsen Bästa
skydd 2011 av AV-TEST. F-Secure
Protection Service for Email
bygger på samma prisbelönta
teknik.

E-postservrar
Kompatibelt med alla e-postservrar

Språk som stöds
Administrationsgränssnitt:
English,

Användarsammandrag och personlig
webbsida
English, Français, Italiano, Suomi, Svenska,
Espanol, Nederlands, Polski, Deutsch, Dansk,
,
Portugues (Brasil), Русский язык,
,

Identitetshanteringssystem
Active Directory, Domino Directory och
andra LDAP-källor
* Prestandamätningarna baseras på
labbtester som simulerar typiska
implementeringsmiljöer med alla
säkerhetsfunktioner för skräppost, virus och
innehåll aktiverade. Maximala prestanda kan
variera mellan olika fältimplementeringar.
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