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SEGURANÇA DE EMAIL  

 
FUNCIONALIDADES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Conheça as principais funcionalidades e especificações deste serviço e tire o máximo partido. 
 

Inteligência em tempo real, com largo footprint nacional 

Todos os sistemas de proteção de email beneficiam de um ecossistema centralizado de análise de dados, 

permitindo a qualquer dos sistemas receberem informações em tempo real de ondas de spam, de novos emails 

de phishing, e de novos remetentes comprometidos, beneficiando de ser o sistema de proteção de email com a 

maior implementação nos mercados português e lusófono. 

Tecnologias antisspam inovadoras  

Tecnologias que identificam spam e malware de forma eficaz, complementadas com pesquisas inovadoras 

baseadas em conceitos de redes sociais para reduzirem drasticamente a ocorrência de falsos positivos.  

Controlo de fluxos de email e de saída de email 

Tecnologias de filtragem de conteúdo permitindo impedir a saída indesejada de emails, e tecnologias de controlo 

de tráfego, que impõem limites na entrega e, ao mesmo tempo, detetam volumes anormais de email, 

indiciadores de máquinas comprometidas com spam. 

Unidades organizacionais  

Permite que os seus administradores de sistemas locais façam a gestão das definições para todos os utilizadores 

@multinacional.com, com base nos atributos LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) – ex. país = PT.  

Consola de gestão centralizada  

Seja qual for o número de equipamentos instalados, uma consola de gestão centralizada permite gerir facilmente 

todo o sistema sem custos adicionais.  

Rastreio de mensagens  

Permite visualizar os detalhes e fluxos de qualquer mensagem para detetar possíveis problemas, tais como 

pontos de estrangulamento e/ou atrasos.  

Visualização de endereços  

A solução unifica os conceitos de utilizadores e caixas de email, facilitando a utilização de listas de distribuição e 

aliases (nomes fictícios) virtuais.  

Gestão simplificada de quarentena  

Ao configurar os seus digests personalizados, a remoção da quarentena é tão simples quanto clicar num botão no 

email com a lista de mensagens em quarentena.  

Módulos integrados  

Esta solução permite a integração com soluções de encriptação, antivírus, DLP (Data Loss Prevention) e 

armazenamento, disponibilizadas pela PT Empresas ou pelos nossos parceiros tecnológicos. 

Hierarquia avançada  

Permite configurar vários níveis de administração - níveis globais, grupos de domínios, domínios SMTP e unidades 

organizacionais - e diferentes funções - administradores, assistentes técnicos (x3), utilizadores finais -  adaptando-

se assim às estruturas organizacionais mais exigentes. 
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Especificações Técnicas 

Tecnologias de Filtragem 

Reputação IP e comparação com Blocklist de Botnets Sim 

Filtro Multi linguagem Sim 

Heurísticas sobre email Sim 

SPF / Sender ID Sim 

Heurísticas proprietárias Sim 

Análise de Reputação  Spamhaus, anubis, surbs 

Deteção DKIM Sim 

Anti spoofing por verificação de AAA Sim 

Filtragem URL Sim 

Filtragem - Imagem Spam Sim 

Proteção DoS (Denial of Service) Sim 

Proteção DHA (Directory Harvest Attack) Sim 

Proteção contra fraudes (anti-phishing, backscatter) Sim 

Tecnologia de Fingerprinting Sim 

IP Blocklist  Anubis & RBLs 3rd party 

Anti spyware Sim 

Auto whitelists (Algorítmo de Social Networks) Sim 

Ao nível de domínio SMTP 

Domínio - Black / Whitelists  Sim 

LDAP User Lookup  Sim 

Adress List User Lookup  Sim 

Policy Attachment  Sim 

Email Digest (por hora, diário, semanal)  Com calendarização 

Disclaimer  Sim 

Limite de tamanho de mensagens Sim 

Ao nível de utilizador de email 

User Black / Whitelists  Sim 

User settings por utilizador (GUI)  Sim 

Acesso - Real Time User Quarantine  Sim 

Web / email interface  Sim 

Antivírus  

Sophos Sim 

ClamAV Sim 

Encriptação e autorização 

TLS (Transport Layer Security) Sim 

Características para deployment global  

Filtro Multilinguagem Sim 

Time-Zone Sim 

Filtragem de conteúdos 

Categorização de Anexos Sim 

Data Leakage Protection – todo o email Sim 

Filtragem por file type Sim 

deep content filter Inbound – todo o email Sim 

Regular Expressions e Heurísticas Sim 

Outbound Disclaimer Sim 
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Especificações Técnicas (cont.) 

Autenticação e encriptação de email 

TLS (Transport Layer Security) Sim 

SPF (Sender Policy Framework) Sim 

Sender ID Sim 

Domain Keys / DKIM  Sim 

Bounce Verification  Sim 

DHA Prevention Sim 

Filtragem de Outbound 

Filtragem - Outbound email Sim 

Disclaimer Sim 

Gestão de quotas de envio Por domínio e utilizador/ por volume e nr de mensagens 

Funcionalidades Especiais 

Branding customizável  Sim (OEM) 

Suporte Syslog Sim 

Roteamento inteligente (para data centers descentralizados)  Sim 

Portal Helpdesk Sim 

Auditoria do GUI Sim 

Versões 

Anubis MPS 6.0 

Emails Suporta todos os tipos 

 
Os produtos e serviços destinam-se em exclusivo ao mercado empresarial. Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor. 


