Případová studie: Seznam.cz

efektivní ochrana více než
6,2 mil. poštovních schránek
„Zabezpečení e-mailových schránek považujeme za standardní součást nabízené
freemailové služby. Uživatelé pracovních stanic si pochvalují fakt, že produkt
ESET NOD32 Antivirus Business Edition jim nezpomaluje počítače. IT oddělení zase
velmi oceňuje nástroj ESET NOD32 Remote Administrator pro vzdálenou správu
a nastavení.“
Pavel Zima, výkonný ředitel Seznam.cz

zákazník

VýzVa

Řešení

Seznam.cz je nejnavštěvovanější katalogový vyhledávací
server v ČR. Od vzniku firmy má Seznam.cz jednoduchou
vizi - „Být nejpopulárnějším místem českého internetu, kde
jeho uživatelé nalézají pomoc, řešení svých problémů, poučení
i zábavu.“ Tuto vizi se daří velmi dobře plnit, o čemž svědčí
i řada ocenění, které společnost Seznam.cz za dobu své
existence získala. Součástí portfolia společnosti
je i provoz nejpopulárnější služby elektronické pošty na
českém internetu, která v současnosti obsahuje více než
6,2 miliónů aktivních schránek.

Na podzim 2003 vypsal Seznam.cz výběrové řízení na
dodavatele antivirového řešení na ochranu serverů
poskytujících bezplatné e-mailové služby a dodavatele
bezpečnostních produktů pro svou podnikovou síť, která
v té době obsahovala 180 pracovních stanic či notebooků
a několik desítek serverů.

V roce 2004 si Seznam.cz vybral bezpečnostní řešení
ESET NOD32 Antivirus pro Linux Mail Server, tedy řešení, které
chrání poštovní servery poskytující bezplatné e-mailové služby
miliónům lidí.

Hlavní požadavky Seznam.cz
Kvalitní detekce všech virových hrozeb.
Nízká zátěž antivirových produktů pro počítače
a notebooky zaměstnanců.
100% ochrana e-mailových schránek miliónů uživatelů.
Dostatečně výkonná antivirová ochrana, která zvládne
zkontrolovat až 100 příchozích a odchozích e-mailů
každou vteřinu.
Kvalitní nástroj vzdálené správy antivirového řešení.

Vzhledem ke spokojenosti s nasazením bezpečnostního řešení
na poštovních serverech objednal Seznam.cz na podzim 2004
licence ESET NOD32 Antivirus Enterprise Edition v počtu
180 stanic pro nasazení v prostředí své podnikové sítě. Od roku
2007 používá Seznam.cz řešení ESET NOD32 Antivirus
Business Edition, které nahradilo v produktovém portfoliu
původně používaný produkt ESET NOD32 Antivirus Enterprise
Edition.
V současné době je pomocí bezpečnostních řešení
ESET NOD32 Antivirus Business Edition a ESET Mail Security
pro Linux/BSD zabezpečeno téměř 600 pracovních stanic
a notebooků zaměstnanců Seznam.cz a 30 poštovních
serverů.

TIP: Nastavte si v Seznam emailu ESET Skin
Eset software spol. s r. o., e-mail: obchod@eset.cz, tel.: +420 233 090 233
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