E-MAIL AND
SERVER SECURITY
DE EERSTE VERDEDIGINGSLINIE
TEGEN CYBERBEDREIGINGEN
Kwaadaardige e-mailberichten blijven een populair hulpmiddel voor
het verspreiden van malware.
Het beschermen van uw e-mail en de integriteit van uw
berichtenverkeer vormt daarom een belangrijk aspect van de
beveiliging van uw organisatie.
Email and Server Security biedt centrale beveiliging voor Microsoft
Windows-servers, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Citrix-,
Linux- en terminal servers en storage-systemen van EMC (CAVA).

E-MAILBEVEILIGING
Bescherm uw communicatieverkeer en bespaar tijd en geld.
Probleemloze beveiliging voor bedrijven van alle omvang.
Bescherm uw informatie uitwisseling- en
samenwerkingsystemen met marktleidende beveiliging.
Bescherm uw netwerken en vertrouwelijke gegevens
tegen malware in alle soorten en maten.

E-MAIL EN SERVERBEVEILIGING
IN ÉÉN OPLOSSING
F-Secure Email & Server Security is een gebruiksvriendelijke oplossing die file servers
en e-mailservers beschermt tegen malware en misbruik van software exploits.

Anti-virus for Microsoft Exchange
Beschermt uw Exchange-server tegen malware.
Anti-virus for Microsoft SharePoint
Realtime beveiliging van alle content op uw
Microsoft SharePoint-servers.
Spam control
Detecteert spam en filtert het e-mailverkeer
om realtime bescherming te bieden tegen
ongewenste berichten, ongeacht de inhoud,
opmaak of taal.
Terminal Server/Citrix and EMC CAVA
Malware-scans voor terminal/Citrix-servers en
storage-systemen van EMC (CAVA).

Microsoft file server protection
Ongeëvenaarde bescherming tegen virussen,
Trojaanse paarden, rootkits en andere malware.
Web traffic scanning
Detecteert een blokkeert kwaadaardige content
in het internetverkeer (HTTP-protocol) als
aanvullende bescherming tegen malware.
DeepGuard™
Onze proactieve on-host protection engine.
Offload scanning agent
Biedt de mogelijkheid om scantaken te
offloaden naar de Scanning & Reputation Server
van F-Secure in gevirtualiseerde en cloudomgevingen.

Browsing Protection
Beschermt terminal-gebruikers tegen
kwaadaardige websites en misbruik van
kwetsbaarheden in browsers.
Software Updater
Houdt uw systemen en applicaties up-to-date
door het installeren van nieuwe patches van
softwareleveranciers.
Botnet Blocker
Weerhoudt cybercriminelen ervan om de controle
van geïnfecteerde systemen over te nemen
door het blokkeren van de communicatie met
Command & Control-domeinen.
Advanced Protection
Stelt beheerders in staat om content van
onbekende of verdachte websites te blokkeren.

