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F-Secure Anti-Virus
for Microsoft Exchange 7
Desafios atuais

Principais Benefícios

A maioria dos vírus para computadores é propagada por e-mails.
Dentre os novos vírus de rápida disseminação mais destrutivos, muitos
são especificamente criados para atacar ambientes Microsoft
Exchange e Outlook. Portanto, é especialmente importante que os
usuários do Microsoft Exchange protejam suas redes.

Desenvolvido para o Microsoft
Exchange 2007
Varredura de e-mails em tempo real no
servidor de e-mail
Varredura em segundo plano do
Storage

A solução
O F-Secure® Anti-Virus™ for Microsoft Exchange 7, garante a
segurança dos usuários do Microsoft Exchange ao utilizarem e-mails e
outros sistemas de TI. O suporte para 64 bits torna o desempenho do
produto bem superior. Protege as funções de armazenamento e
transporte dos servidores Exchange 2007, incluindo Edge, Hub e
Mailbox/Public Folder.
O F-Secure Anti-Virus™ for Microsoft Exchange 7 é específico para o
Microsoft Exchange 2007. Protege a rede corporativa contra os vírus,
worms e cavalos de tróia disseminados através de e-mails. Também
detecta vírus em documentos e notas públicas, removendo-os.
O módulo opcional F-Secure Spam Control™ for Microsoft Exchange
protege seus usuários contra spams e outros conteúdos não
relacionados ao trabalho.
Isso aumenta a produtividade dos
funcionários e economiza banda de rede. Além disso, a redução no
volume de spam também reduz as preocupações da empresa em
relação à sua responsabilidade legal.
Funcionalidade Avançada e de Fácil Uso
A interface de usuário web é fácil de usar, o que permite que
pequenas e médias empresas instalem e administrem o produto sem
dificuldades. Houve uma reformulação na interface de usuário da
versão 7, o que a tornou ainda mais intuitiva e fácil de usar. Usuários
avançados e grandes empresas são beneficiados pelo excelente
gerenciamento centralizado do produto.

Proteção de antivírus proativa contra
ameaças novas e desconhecidas
Definições de vírus sempre atualizadas
Interface de usuário web e de fácil
utilização
Plataformas Suportadas
Microsoft Exchange Server:
Microsoft® Exchange Server 2007,
Standard Edition
Microsoft® Exchange Server 2007,
Enterprise Edition
Requisitos de Sistema Operacional
Microsoft® Windows Server 2003,
Standard x64 Edition com o service
pack mais recente
Microsoft® Windows Server 2003,
Enterprise x64 Edition com o service
pack mais recente
Microsoft® Windows Server 2003 R2,
Standard x64 Edition
Microsoft® Windows Ser ver 2003 R2,
Enterprise x64 Edition

Antivírus premiado
O F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange utiliza diversos
mecanismos de varredura de vírus para garantir a eficácia de sua
proteção contra vírus, worms e cavalos de tróia, baseada em
assinatura. O produto também protege os usuários contra novos
softwares mal-intencionados, pois conta com novas tecnologias
proativas, que encontram e eliminam ameaças desconhecidas (de dia
zero).
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Definições de Vírus Atualizadas Automaticamente
Os bancos de dados de definição de vírus são atualizados de forma
automática e transparente, diversas vezes ao dia. Isso dá ao usuário
a certeza de que seu sistema está sempre atualizado.
Várias Opções de Varredura
O produto varre e-mails de entrada e de saída. Suporta varreduras
em tempo real e em segundo plano, em caixas de correio e pastas
públicas.
Filtragem Avançada de E-mail
Além de reconhecer vírus já identificados, o produto reconhece
ameaças novas e desconhecidas, pois analisa características típicas de
vírus. O filtro de e-mail pode ser ativado para proteger a rede contra
vírus, worms e cavalos de tróia de rápida disseminação. Também é
possível filtrar e-mails de acordo com os tipos e nomes dos arquivos.
Filtro Automático de Spam
O módulo opcional F-Secure Spam Control for Microsoft Exchange
detecta spams indesejados e ofensivos no tráfego de e-mail da
empresa, filtrando-os de forma automática e transparente.
Suporte para Destinatários e Remetentes Confiáveis
O administrador do sistema pode isentar determinados e-mails de
origem e destino da verificação de segurança e filtragem de conteúdo.
Por exemplo, pode-se excluir um endereço de e-mail usado
exclusivamente para fins de arquivo.
Gestão Aprimorada da Quarentena
A gestão da quarentena foi revisada para facilitar o controle dos
objetos no repositório central.
Gestão Centralizada para todas as Áreas da Rede
Com o F-Secure Policy Manager, o administrador do sistema pode
gerenciar a segurança das estações de trabalho, servidores e
gateways através de um único console. O gerenciamento central
também torna fácil administrar vários Exchange Servers em uma rede
de grande porte.
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