Elimine o Spam, definitivamente.

definitivamente sem spam

Bloqueamos mais de 99.9% do lixo eletrônico antes dele chegar até você.
Antispammer, saiba mais:



Proteção anti-spam
para seus e-mails



Aumente a
produtividade dos
seus colaboradores e
reduza os riscos





Interface web
intuitiva e de fácil
gerenciamento
Gerencie com
facilidade seus
domínios e contas de
e-mail



Gerencie o fluxo de
envio de e-mails e
nunca mais fique em
blacklist



Disponível em
formato cloud,
dedicado ou
appliance

Teste grátis
durante 15 dias
e comprove a
eficiência da
nossa
plataforma.

Antispammer é uma ferramenta antispam de alta eficiência,
eliminando mais de 99.9% de todo o Spam, vírus e outros
malwares recebidos por e-mail diariamente. Com plataforma
Cloud computing de alta-disponibilidade, operamos em
infraestrutura própria de Datacenter.
Com o Antispammer, sua empresa está automaticamente
protegida e livre de todas as ameaças eletrônicas distribuídas
por e-mail que podem causar impacto negativo no seu negócio.

O Spam gera prejuízos anuais de 20 bilhões de
dólares: sua empresa faz parte dessa estatística.
O e-mail é sem qualquer sombra de dúvidas o meio de
comunicação mais importante do mundo dos negócios na
atualidade. Por este motivo, o Spam continua sendo
considerado a maior ameaça à produtividade e eficiência dos
recursos de T.I. nas empresas. Justamente por serem
vulneráveis e sensíveis a erro humano, os e-mails são os vetores
mais explorados em ataques cibernéticos.

Recursos que só o Antispammer possui:
 Controle de envio de e-mails com limite por domínio ou caixa
postal (seu servidor livre de blacklists)
 Análise anti-spam multicamada com capacidade de 99.97%
de detecção de Spam, Vírus e Malwares
 Dupla camada de proteção Antivirus com Kaspersky Lab e
ClamAV embutidos e sem custo adicional
 Controle de conteúdo bloqueia mensagens baseadas em
filtros de texto customizáveis
 Relatório de Quarentena de e-mails bloqueados para os
usuários
 Whitelist/Blacklist (lista branca / lista negra)
Eficiente e confiável.
Nosso antispam é inteligente, objetivo e altamente eficiente
porque bloqueamos o Spam antes mesmo que ele chegue até
você. É tudo baseado em plataforma web, com rápida
configuração e muito simples de usar!
Como funciona

O volume de Spam em circulação nos dias de hoje é algo crítico
e representa grande risco para as empresas, devendo ser
tratado com alta prioridade. Para estes casos, o Antispammer
torna-se indispensável para as empresas que possuem uso
intensivo dos e-mails no negócio.

Apesar do funcionamento para quem utiliza a nossa ferramenta
ser extremamente simples, o Antispammer utiliza ferramentas e
módulos de grande complexidade operando em conjunto para
bloquear antecipadamente todo o lixo em forma de e-mail que
vem da internet, em direção à rede da sua empresa.

Veja abaixo algumas razões para ter um filtro de Antispam
nos e-mails da sua empresa:



Aumentar a produtividade da sua equipe



Minimizar os riscos com propagação de vírus na rede



Proteger a rede da empresa contra roubo de informações e
dados sigilosos

INTERNET



Eliminar ameaças como malwares, phishing, spam e vírus



Garantir a continuidade e estabilidade do ambiente de T.I.



Reduzir o consumo desnecessário da banda de internet
com o bloqueio definitivo dos e-mails indesejáveis

SPAM + VÍRUS

FILTRO ANTISPAMMER

SERVIDOR DE E-MAILS

USUÁRIOS

Cloud ou Appliance ?
Oferecemos o Antispammer para todos os portes de empresa,
atendendo os mais variados tipos de necessidades, desde o
formato Cloud hospedado em Datacenter próprio ou em
Appliance Dedicado que pode ser alocado também na nossa
infraestrutura ou localmente no seu ambiente.

0800 - 773 32 32 - comercial@antispammer.com - www.antispammer.com

