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PRE LINUX /FREE BSD

ESET® Mail Security pre Linux/FreeBSD

AKO FUNGUJE
Antivírus a Antispyware

Kontroluje všetky prichádzajúce a odchádzajúce prenosy cez protokoly POP3, SMTP a IMAP.
Modul pre protokol SMTP od spoločnosti ESET je spustený nezávisle od služby Mail Transport Agent (MTA).
Filtruje hrozby prenášané e-mailom vrátane spywaru na úrovni brány.
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.
Obsahuje antispamové funkcionality s možnosťou definovania prahových úrovní s veľkou presnosťou.

Multiplatformová ochrana

Eliminuje malvér útočiaci na všetky platformy vrátane operačných systémov Windows, Mac a Linux.
Zabraňuje šíreniu malvéru medzi platformami.

Vzdialená správa
Operačné systémy:
Linux: Jadro verzie 2.6.x; glibc 2.3.2 alebo novšie
FreeBSD: Verzia 6.x, 7.x, 8.x

Produkt môžete spravovať prostredníctvom vlastného webového rozhrania a zároveň je kompatibilný
s riešením ESET Remote Administrator.
Umožňuje naplánovať kontroly, akcie a úlohy spojené so zabezpečením počítača.
Umožňuje vám prispôsobovať detailnosť logovania jednotlivých údajov a modifikovať reporty tak, aby
spĺňali vaše firemné bezpečnostné politiky a normy.

Plynulá prevádzka
Architektúra procesora:
Intel®/AMD® x86/x64

Obsahuje podporu filtrovania obsahu pre produkty Postfix, Sendmail, Qmail, Exim, Zmailer a ďalšie.
Plynule sa integruje do prostredia Novell Groupwise.
Pripravený na integráciu so softvérom na spoluprácu Zarafa.
Zabudovaný správca licencií automaticky zlúči dve alebo viacero licencií s rovnakým menom zákazníka.

Riešenie nezávislé od distribúcie

Spoločnosť ESET poskytuje inštalačné programy pre väčšinu obľúbených distribúcií.
Umožňuje používať všeobecný inštalačný balík pre zriedkavejšie systémy, ktoré nie sú podporované priamo.
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