
Centro de Gerenciamento de Segurança 

Todas as soluções para servidor da ESET são 
gerenciadas a partir de um único painel - o ESET 
Security Management Center - que pode ser 
instalado em Windows ou Linux. Adicionalmente 
à instalação, a ESET tem uma ferramenta virtual 
que você pode simplesmente importar para uma 
configuração rápida e fácil.

ESET EM NÚMEROS

+ de 110 
 milhões de 
usuários no 
mundo todo

+ de 400
mil clientes 

corporativos

+ de 200
países e 

territórios

13
centros globais 
de pesquisa e 

desenvolvimento



Protege seus usuários e os e-mails 
deles, o vetor de ameaça mais 
explorado

INFORMACIÓN GENERAL
DEL PRODUCTO



A diferença 
da ESET 
GERENCIAMENTO DE QUARENTENA 
ROBUSTO

Os usuários recebem e-mails quando as mensagens 
tenham sido colocadas em quarentena e podem 
gerenciar sozinhos essas mensagens. Adicionalmente, 
os administradores podem receber relatórios 
sumarizados enviados para eles de forma regular. 
Contudo, se alguém estiver esperando por uma 
mensagem de e-mail, um administrador pode 
facilmente deletar ou liberar as mensagens a partir de 
uma quarentena central. .

PROTEÇÃO MULTICAMADA

A primeira camada funciona com nossa tecnologia 
antispam patenteada que filtra mensagens de spam 
com quase 100% de precisão como mostrado em testes 
de terceiros. A segunda camada é nosso escaneador 
antimalware que detecta anexos suspeitos. Uma 
camada adicional pode ser implementada na forma 
de sandbox na nuvem com o ESET Dynamic Threat 
Defense.

TECNOLOGIA PATENTEADA

As soluções ESET Mail Security usam antispam 
desenvolvido na própria empresa, antiphishing e 
proteção para servidor, combinando aprendizado de 
máquina, grande quantidade de dados e expertise 
humana em apenas uma plataforma de segurança de 
e-mail premiada.  

SUPORTE DE CLUSTER

As soluções ESET têm a habilidade de criar clusters que 
permitem que os produtos se comuniquem entre si e 
troquem configurações, notificações, informações de 
banco de dados com greylist e mais. Adicionalmente, 
suporta clusters de fallover do Windows e clusters de 

Balanceamento de Carga de Rede (NLB) para permitir 
uma proteção integrada em uma infraestrutura. 

VELOCIDADE

Performance e estabilidade estão entre as capacidades 
mais importantes de um produto de e-mail. As 
empresas precisam ter certeza de que seus e-mails 
estão sendo processados sem atraso. A ESET apresenta 
um produto realmente com 64 bits que permite uma 
clusterização para assegurar que a velocidade nunca 
seja uma preocupação para empresas de qualquer 
tamanho.  

EXPERTISE HUMANA APOIADA POR 
APRENDIZADO DE MÁQUINA

O uso do aprendizado de máquina para automatizar 
decisões e avaliar possíveis ameaças é uma parte vital 
de nossa abordagem - mas é apenas tão forte quanto 
as pessoas que ficam por trás do sistema. A expertise 
humana é primordial para fornecer uma inteligência 
de ameaça o mais precisa possível, de modo a detectar 
ameaças que sejam oponentes inteligentes. 

PRESENÇA NO MUNDO TODO

A ESET tem escritórios em 22 países ao redor do mundo, 
laboratórios de pesquisa e desenvolvimento em 13 e 
presença em mais de 200 países e territórios. Isso ajuda 
a nos fornecer dados para deter malware antes que 
ele se espalhe pelo mundo, bem como priorizar novas 
tecnologias baseadas nas mais recentes ameaças ou 
possíveis novos vetores.

ESET Mail Security usa análise 
sofisticada que busca identificar 
links maliciosos no corpo da 
mensagem e no assunto 

ESET Mail Security analisa e-mails 
usando tecnologia patenteada para 
determinar se um e-mail é legítimo 
ou spam. 



Funcionalidades 
técnicas do ESET 
Mail Security
ANTISPAM

Usando nosso próprio mecanismo 
patenteado premiado, previne-
se que o spam jamais alcance as 
caixas de e-mails dos usuários.  
Inclui validação SPF e DKIM, 
proteção de retrodifusão e 
proteção de SMTP.

ANTIMALWARE

Nossa segunda camada de proteção 
construída dentro do ESET Mail 
Security fornece detecção de anexos 
suspeitos e maliciosos para prevenir 
que os usuários sejam infectados.  

PROTEÇÃO 
ANTIPHISHING

Impede que os usuários acessem 
páginas conhecidas por ter 
phishing analisando o corpo das 
mensagens e os assuntos para 
identificar URLs. As URLs são 
então comparadas com o banco 
de dados de phishing e as regras 
decidem se elas são boas ou ruins.

SCANNER OFFICE 365 
HÍBRIDO

Suporta empresas que utilizam 
o Microsoft Exchange em uma 
configuração híbrida.

REGRAS

O sistema de regras abrangente da 
ESET permite aos administradores 
definir manualmente as condições 
de filtragem de e-mail e as ações 
a serem tomadas com os e-mails 
filtrados. 

QUARENTENA COM 
BASE NA WEB

E-mails são automaticamente 
enviados aos usuários sobre 
os e-mails de spam que foram 
colocados em quarentena. Então, 
os usuários podem fazer login e 
gerenciar seu próprio spam ao 
invés dele ser apenas gerenciado 
pelo administrador. 

Soluções do ESET Mail Security

ESET Mail Security para  Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security para  Linux / FreeBSD

ESET Mail Security para  IBM Domino

ESET Security para  Kerio


