
DataGuard MailFilter
Nové řešení pro ochranu Vaší firemní e-mailové komunikace formou služby

i

i

Popis 
 Účinná ochrana před viry, spamem a útoky z Internetu
 Několik antivirových a antispamových skenerů
 Šifrovaná komunikace
 Automatické aktualizace virové i spamové databáze
 Jednoduchá a rychlá implementace
 Provoz služby na několika serverových farmách
 Nezávislost na stavu ostatního bezpečnostního software
 Certifikace NBÚ pro stupeň důvěrné 

Přínosy
 Garance dostupnosti, účinnosti a dalších parametrů služby
 Snížení zátěže na routerech, firewallech a datových linkách
 Snížení personálních a hardwarových nároků
 Garance kvality služby dle SLA



i Srovnání služby s ostatními způsoby e-mailové ochrany

i Jak služba funguje?
 Vaše e-maily jsou přijaty bezpečnostními bránami DataGuard MailFilter, kde je poskytnuta 
antivirová a antispamová kontrola dle úrovně smluvené v SLA. Zpracovaná pošta je předána 
šifrovaným kanálem vašemu mail serveru.

Druh inciDentu antispam 
jiného výrobce

antivir 
jiného výrobce

firewall 
jiného výrobce

spam x x

podvodné e-maily (phishing) x x

malware (viry, červi, spyware) šířící se e-mailem x x

DoS útok x x

odposlech na poslední míli x x

mail spoofing x x

napadení, zneužití mail serveru x x

i Reference 

Pro otestování lze využít nabídky měsíčního testovacího provozu: www.dataguard.cz/mailfilter

Kontakt
Divize DataGuard, společnosti PCS spol. s r.o. | Šátalská 1 c/d, Praha 4
E-mail: dataguard@pcs.cz | Tel.: (+420) 241 091 003 | Fax: (+420) 241 091 007 www.dataguard.cz
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Jak služba funguje?
Vaše e-maily jsou přijaty bezpečnostními bránami Virusfree, kde je poskytnuta antivirová a antispamové kontrola 
dle úrovně smluvené v SLA. Zpracovaná pošta je předána šifrovaným kanálem vašemu mail serveru.

Bezpečnost služby
»    certifikace NBÚ pro stupeň důvěrné
»    eliminace rizik přímého útoku uzavřením vaší veřejné SMTP brány
»    šifrování SMTP kanálu TLS/SSL
»    bezpečnostní podpis pro identifikaci validních e-mailů
»    implementace bezpečnostních mechanismů SPF proti zneužití vašeho DNS jména

spam and virus no more

Srovnání služby s ostatními způsoby e-mailové ochrany
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