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ESET® Mail Security pre IBM Lotus Domino

AKO FUNGUJE

Antivírus a Antispyware Eliminuje rôzne typy hrozieb vrátane vírusov, rootkitov, červov a spywaru.

Chráni e-mailovú bránu na úrovni protokolov SMTP a NRPC a pravidelne kontroluje e-mailové správy uložené 
na serveri Domino.

Funkcia ESET Self-Defense zabraňuje malvéru a neoprávneným používateľom deaktivovať alebo oslabiť 
zabezpečenie systému.

Poskytuje všetky nástroje na plnohodnotnú ochranu servera vrátane rezidentného štítu, ako aj on-demand 
kontroly.

Vykonáva plánované, ako aj vynútené kontroly akéhokoľvek obsahu v databázovej štruktúre Domino.

Využíva pokročilú technológiu ThreatSense®, ktorá je kombináciou rýchlosti, presnosti a minimálneho 
vplyvu na systém.

Antispam Efektívne eliminuje spamové a phishingové správy s vysokou mierou úspešnosti.

Umožňuje definovať prahové hodnoty antispamového skóre s väčšou presnosťou.

Detekcia na základe skutočného typu súboru umožňuje administrátorom uplatňovať pravidlá pre špecifický 
druh príloh v mailovej komunikácii.

Umožňuje konfigurovať všetky kľúčové nastavenia antispamu prostredníctvom intuitívneho 
používateľského rozhrania.

Vzdialená správa Produkt ESET Mail Security pre IBM Lotus Domino je kompatibilný s programom ESET Remote Administrator.

Umožňuje vzdialené nasadzovanie, správu, ako aj monitorovanie bezpečnostného softvéru od spoločnosti 
ESET v podnikovej sieti.

Ponúka vopred definované akcie nadviazané na výsledky kontroly.

Protokoly a štatistiky Umožňujú získať prehľad o stave zabezpečenia s podrobnými a komplexnými protokolmi a štatistikami.

Záznamy o spame – zobrazujú odosielateľa, príjemcu, spamové skóre, dôvod klasifikácie a vykonanú akciu.

Greylisting log – zobrazuje podrobné údaje o dočasne zablokovaných spojeniach až do ich odblokovania. Medzi 
informáciami sa dajú nájsť údaje o odosielateľovi, príjemcovi, vykonávanej akcii a stave. 

Plynulá prevádzka Podporuje Lotus Domino Partitioned servers (viacero inštalácií softvéru Domino na jednom fyzickom počítači).

Automatické vylúčenie kritických serverových súborov z kontroly.

Operačné systémy:
Microsoft Windows Server 2000 
Microsoft Windows Server 2003 (32- a 64-bitová verzia) 
Microsoft Windows Server 2008 (32- a 64-bitová verzia) 
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012 

Podporované verzie softvéru IBM Lotus Domino: 
IBM Lotus Domino 6.5 
IBM Lotus Domino 7.X.X 
IBM Lotus Domino 8.X.X
IBM Domino 9.x Social Edition

Architektúra procesora: 
Intel®/AMD® x86/x64

Tento produkt obsahuje rovnaký antispam engine ako 
oceňovaný ESET Mail Security pre Microsoft Exchange 
Server, ktorý získal ocenenie „VBSpam“ od testovacej 
organizácie Virus Bulletin.
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