
•  Ochrana proti malwaru 
v reálném čase

•  Podpora produktu 
Microsoft® Exchange, 
včetně funkce prevence 
ztráty dat.

•  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 Lab, 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 poštovních serverů na bázi systému Microsoft Exchange nebo 
Linux® se prokázalo, že antispamový engine společnosti Kaspersky 
Lab na bázi cloudu blokuje až 99,96 % spamu plýtvajícího časem 
a zdroji s minimem falešně pozitivních nálezů. 

Ochrana před ztrÁtOu dat a sprÁva (serverY micrOsOFt 
eXchanGe)  
Rozpoznáním připojení obchodních, finančních, osobních či jiných 
citlivých dat v odchozích e-mailech a přílohách na serverech 
Microsoft Exchange a řízením toku těchto informací chrání aplikace 
Kaspersky Security for Mail Server vaše důvěrná data i data vašich 
zaměstnanců v souladu s legislativou. Sofistikované techniky analýzy 
zahrnující prohledávání strukturovaných dat a glosáře pro konkrétní 
firmu pomáhají identifikovat podezřelé e-maily, které je pak možné 
zablokovat. Systém může na potenciální porušení bezpečnosti dat 
dokonce upozornit vedoucího odesílatele.

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
Firemní pošta bez spamu a 
malwaru

Aplikace Kaspersky Security for Mail Server chrání poštovní servery před 
spamem, phishingem a obecnými i pokročilými malwarovými hrozbami,  
a to i ve velmi komplexních heterogenních infrastrukturách.

V prostředí serverů Microsoft Exchange nabízí také ochranu před ztrátou 
důvěrných dat prostřednictvím e-mailů a příloh.



fUNKce

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

• Okamžitá ochrana před neznámým zneužitím či 
dokonce zranitelným místům nultého dne.

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

•  Ochrana před únikem dat (servery Microsoft 
Exchange). Detekce důvěrných informací 
v e-mailech a přílohách prostřednictvím kategorií 
(včetně osobních údajů a údajů platebních 
karet), glosáře a hloubková analýza pomocí 
strukturovaných dat. 

•  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 při aktualizaci 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 zabezpečení 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

© 2015 Kaspersky Lab ZAO. Všechna práva vyhrazena. Registrované ochranné známky a značky služby jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Microsoft, Windows, Windows 
Server a Forefront jsou ochranné známky společnosti Microsoft v USA a dalších zemích. Business Machines Corporation, společnost registrována v mnoha zemích na celém světě. Linux 
je registrovaná ochranná známka společnosti Linuse Torvaldse v USA a jiných zemích. 

KS-MailServ / Verze 0.3 / Únor 2015 / Globální 

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 Lab.


