


O ESET Mail Security para Microsoft 
Exchange Server integra antivírus poderoso 
e capacidades de detecção anti-spam que 
asseguram que todo conteúdo perigoso de 
e-mail seja filtrado ainda no servidor, 
enquanto que o baixo consumo de 
memória faz com que seu sistema continue 
rodando com velocidade total.

Com a nossa solução, você tem proteção 
completa de servidor – incluindo o sistema 
de arquivo do próprio servidor. Você pode 
aplicar políticas para conteúdos específicos 
baseado no tipo real de arquivo e monitorar 
o status de segurança ou refinar as 
configurações facilmente através da nossa 
ferramenta intuitiva Administrador 
Remoto ESET. 

Proteção anti-malware e anti-spam

Antivírus e antispyware Elimine todos os tipos de ameaças, incluindo vírus, rootkits, worms e spyware com escaneamento 
opcional na nuvem para uma performance e detecção ainda melhores.

Escaneamento opcional na nuvem – Listas brancas de arquivos seguros de acordo com a base de 
dados de reputação de arquivo na nuvem para melhor detecção e escaneamento mais rápido. Apenas 
informação sobre arquivos executáveis e arquiváveis é enviada para a nuvem – tais dados não são 
pessoalmente atribuíveis.

Antispam e Anti-Phishing Pare as tentativas de spam e phishing e entregue altas taxas de interceptação sem a necessidade de 
configurar manualmente o limite do Nível de Confiança de Spam (SCL). Depois da instalação, o módulo 
anti-spam está pronto para rodar sem a necessidade de regular configurações ou limites.

Gerenciamento local de 
quarentena

Cada proprietário de caixa de e-mail pode interagir diretamente, através de navegador independente, 
com as mensagens suspeitas de serem malware ou spam que tiveram sua entrega negada. Baseado nos 
privilégios configurados pelo administrador, o usuário pode ordenar mensagens em quarentena, fazer 
buscas entre elas e executar ações permitidas – mensagem por mensagem ou por grupo – todos via 
navegador da web. As ações variam de acordo com a razão pela qual a mensagem entrou em 
quarentena. Um relatório de e-mail regular com o resumo das mensagens em quarentena e com os 
links incorporados para executar ações pode ser enviado ao usuário.

Escaneamento da base de 
dados por demanda

Os administradores podem escolher quais bases de dados e, em particular, quais caixas de e-mail serão 
escaneadas. Estes escaneamentos podem ser limitados posteriormente usando a modificação de marca 
temporal de cada mensagem para escolher qual deve ser inspecionada, reduzindo assim a um mínimo os 
recursos de servidor dedicados à tarefa.

Regras de processamento 
de mensagem 

As regras de processamento de mensagem oferecem uma larga variedade de combinações pelas quais 
toda mensagem pode ser manuseada. Os parâmetros avaliados incluem campos padrões como 
assunto, remetente, corpo e cabeçalho específico da mensagem, mas também permitem demais 
processamentos condicionais dependendo da filtragem anti-spam prévia ou dos resultados de 
escaneamento antivírus. Arquivos corrompidos ou protegidos por senha são detectados e os anexos são 
filtrados internamente para determinar o tipo real de arquivo, não apenas supostas extensões. As regras 
podem ser mudadas de acordo com as ações desejadas.

Bloqueador de Exploit Fortalece a segurança dos aplicativos como navegadores de web, leitores de PDF, clientes de e-mail e 
componentes Microsoft Office que podem comumente sofrer exploits. Monitora comportamentos de 
processos e procura por atividades suspeitas típicas de exploits. Fortalece a proteção contra ataques 
direcionados e exploits previamente desconhecidos, por exemplo, ataques de dia zero.

Escaneador de 
Memória Avançado

Monitora o comportamento de processos maliciosos e os escaneia uma vez que apareçam na memória. 
Isso permite prevenção efetiva contra infecção, mesmo de um malware demasiadamente ofuscado.

Sistema de Prevenção de 
Intrusão no Host (HIPS) 

Permite que você defina regras para o registro de sistemas, processos, aplicativos e arquivos. Oferece 
proteção lacrada e detecta ameaças baseadas no comportamento do sistema.

Controle de equipamento Bloqueia aparelhos portáteis não autorizados de se conectar a seu servidor. Permite que você crie 
regras para que grupos de usuários cumpram com as políticas da sua empresa.  Permite bloqueios 
moderados que notificam ao usuário final que seu aparelho foi bloqueado e dá a opção de acessá-lo 
com o registro de atividade. 

PARA MICROSOFT 
EXCHANGE SERVER



Faça mais com a ajuda de nossos 
especialistas. De plantão para fornecer 
suporte técnico quando você precisar, em 
seu idioma.

Cobertura de infraestrutura complexa

Independência do snapshot A ESET atualiza e programa módulos que podem ser armazenados fora da localização padrão – assim 
não são afetados por uma reversão para um snapshot anterior da máquina virtual. Como resultado, as 
atualizações e módulos não têm que ser baixados toda vez que a máquina virtual for revertida para um 
snapshot anterior e a máquina revertida pode utilizar atualizações intocadas e evitar grandes 
downloads, resultando em uma recuperação mais rápida do snapshot.

Suporte de Cluster Nativo Permite que você configure a solução para replicar automaticamente as configurações quando 
instaladas em um ambiente de cluster. Nosso assistente de instalação intuitivo torna fácil a 
interconexão de diversos nós instalados do ESET Mail Security dentro de um cluster e os gerencia como 
um, eliminando a necessidade de replicar mudanças na configuração manualmente para outros nós no 
cluster.

Cache Local 
Compartilhado ESET 

O Cache Local Compartilhado ESET compara os metadados de arquivos com os metadados daqueles que 
já foram armazenados e automaticamente pula os arquivos previamente limpos e colocados nas listas 
brancas. Sempre que um arquivo novo e não escaneado for encontrado, ele será automaticamente 
adicionado ao cache. 
Isso significa que os arquivos já escaneados em uma máquina virtual não são escaneados repetidamente 
em outras máquinas virtuais dentro do mesmo ambiente virtual, resultando em uma melhora 
significativa do escaneamento. Como a comunicação acontece em cima de um mesmo hardware físico, 
não há praticamente nenhum atraso no escaneamento, resultando em considerável economia de 
recursos.

Provedor de Instrumentação 
de Gerenciamento de 
Windows (WMI) 

Proporciona a possibilidade de monitorar funcionalidades chave do ESET Mail Security através da 
estrutura da Instrumentação de Gerenciamento de Windows. Isso permite a integração do ESET Mail 
Server em um gerenciamento terceirizado e em um software de Gerenciamento e Correlação de Eventos 
de Segurança (SIEM), como o Microsoft System Center Operations Manager, o Nagios, entre outros. 

SUPORTE 
TÉCNICO 
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Usabilidade

Exclusões do processo O administrador pode definir processos que são ignorados pelo módulo de proteção em tempo real – 
todas as operações de arquivo que podem ser atribuídas a esses processos privilegiados são consideradas 
seguras. Isso é especialmente útil para processos que frequentemente interferem na proteção em tempo 
real, como o backup e a migração ao vivo da máquina virtual. O processo excluído pode acessar até 
mesmo arquivos ou objetos não seguros sem dar alertas. 

Microdefinições 
incrementais

As atualizações regulares são baixadas e aplicadas incrementalmente em pequenos pacotes. Este 
conceito conserva os recursos do sistema e a banda larga da internet sem qualquer impacto perceptível 
na velocidade de toda a infraestrutura de rede e servidores ou nas exigências do sistema de endpoints na 
memória ou na CPU.

Instalação baseada em 
componentes 

Além dos componentes requeridos, o produto ESET permite que você escolha instalar apenas aqueles 
componentes que você precisa:
– Proteção de Sistema de Arquivo em Tempo Real
– Proteção de web e e-mail
– Controle do aparelho
– Interface Gráfica do Usuário (GUI)
– Coletor de logs ESET
– e outros 

Gerenciamento Remoto O ESET Mail Security é totalmente gerenciável através do Administrador Remoto ESET. Instale, rode 
tarefas, determine políticas, colete logs, obtenha notificações e um panorama geral da segurança de 
sua rede – tudo através de um único console gerenciado via web.

Coletor de Logs ESET Uma ferramenta simples que coleta todos os logs relevantes para solução de problemas, assistida 
pelo suporte técnico da ESET e que os agrupa em um único arquivo que pode ser enviado por e-mail ou 
colocado em um drive de rede compartilhada para acelerar o processo de solução de problemas.

Administrador de 
Licenças ESET

Torna possível lidar com todas as licenças de forma transparente, de um único lugar com o 
navegador da web. Você pode combinar, delegar e gerenciar todas as licenças centralmente em 
tempo real, mesmo se você não estiver usando o Administrador Remoto.




