
•  Ochrana proti malwaru 
v reálném čase

•  Podpora platformy 
Microsoft® Exchange

•  Podpora platformy Linux 
MTA včetně služeb:
–  Sendmail,
–  Qmail,
–  Postfix,
–  Exim, 
–  CommuniGate. 

•  Podpora platformy IBM 
Domino 

•  Ochrana proti malwaru,  
spamu a phishingu na 
bázi cloudu

•  Ochrana zranitelných míst 
nulté hodiny

•  Filtr škodlivých adres URL
•  Zálohování a hlášení
•  Flexibilní pravidla 

zpracování e-mailů
•  Podpora protokolu LDAP
•  Spravováno pomocí 

aplikace Kaspersky 
Security Center

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE

OCHRANA PŘED MALWAROVÝMI HROZBAMI 
Výkonnou ochranu proti malwaru poskytuje oceňovaný 
antimalwarový engine společnosti Kaspersky, podporovaný 
v reálném čase sítí Kaspersky Security Network na bázi cloudu, 
společně s aktivní ochranou proti zneužití a filtrováním škodlivých 
adres URL.  

OCHRANA PROTI SPAMU
U mailových serverů na bázi systému Microsoft Exchange nebo 
Linux se prokázalo, že antispamový engine společnosti Kaspersky 
na bázi cloudu blokuje až 99,92 % spamu plýtvajícího časem 
a zdroji s minimem falešně pozitivních nálezů. 

OPTIMALIZACE SYSTÉMOVÝCH ZDROJŮ 
Vyrovnávání zatížení, technologie optimalizovaného skenování 
a důvěryhodné výjimky – to vše pomáhá snižovat objem zdrojů 
nezbytných ke skenování malwaru, přičemž inteligentní filtrování 
spamu výrazně snižuje provozní zátěž.

JEDNODUCHÁ A FLEXIBILNÍ SPRÁVA
Uživatelsky přívětivé nástroje pro správu, a hlášení spolu 
s flexibilním nastavením skenování poskytují účinnou kontrolu 
nad zabezpečením e-mailů a dokumentů, a pomáhají snížit 
celkové náklady na vlastnictví.

 KASPERSKY SECURITY 
FOR MAIL SERVER
Osvobození firemní pošty od 
spamu a malwaru
E-mail je hlavním kanálem distribuce malwaru, což vystavuje vaše systémy hrozbě 
a podkopává utajení dat. Kromě toho představují provozní zátěž způsobená 
spamem i čas, který každý zaměstnanec každodenně stráví jeho mazáním, pro 
firmu zátěž finanční.

Aplikace Kaspersky Security for Mail Server poskytuje vynikající ochranu pro 
provoz probíhající na poštovních serverech před spamem, phishingem a obecnými 
i pokročilými malwarovými hrozbami, a to i ve velmi komplexních heterogenních 
infrastrukturách.



FUNKCE

•  Ochrana proti malwaru v reálném čase podporovaná 
sítí Kaspersky Security Network na bázi cloudu.

•  Pomocí technologie ZETA Shield okamžitě chrání 
před dosud neznámým zneužitím, a dokonce před 
zranitelnostmi nulté hodiny.

•  Pokročilá ochrana proti spamu – antispamový 
engine společnosti Kaspersky Lab blokuje více než 
99 % nežádoucího e-mailového provozu.

•  Antispamové skenování všech zpráv na bázi cloudu 
v reálném čase na serverech Microsoft® Exchange 
včetně veřejných složek pomocí sítě Kaspersky 
Security Network.

•  Plánované skenování e-mailů a databází Lotus Domino.

•  Skenování zpráv, databází a dalších objektů na 
serverech IBM Domino®.

•  Filtrování zpráv na základě rozpoznávání formátu, 
velikosti a názvu přílohy.

•  Snadný a pohodlný postup aktualizace databáze 
ochrany proti malwaru a spamu.

•  Zálohování úložiště dat před čištěním nebo 
odstraněním.

•  Škálovatelnost a odolnost proti poruchám.

•  Snadná instalace a flexibilní integrovaná správa.

•  Výkonný systém upozornění.

•  Komplexní hlášení o stavu ochrany sítě.

OBSAŽENÉ APLIKACE: 

•  Kaspersky Security for Linux Mail Server,
•  Kaspersky Security for Microsoft Exchange Server,
•  Kaspersky Anti-Virus for Lotus Notes/Domino,
•  Kaspersky Security Center.
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Způsob nákupu

Aplikaci Kaspersky Security for Mail Server lze zakoupit 
jako součást řešení Kaspersky Total Security for 
Business nebo jako samostatné cílené řešení. Při 
výběru nejvhodnějšího produktu vám pomůže prodejce 
společnosti Kaspersky.


