
Přeberte kontrolu nad e-maily a zastavte spam

Účinně filtruje spam  Blokuje e-mailové viry

Detailní nastavení dle uživatele

Více naleznete na adrese

kde můžete získat také BEZPLATNOU zkušební verzi.

www.gfi-software.cz,

Zabezpečení emailu a anti-spam pro Exchange/SMTP/Lotus

http://www.gfi-software.cz


Výhody v kostce

Podpora všech předních messaging 
platforem včetně Microsoft® Exchange 
2007, 2010, 2013 a Lotus® Domino®.

Kvalitní detekce spamu díky různým 
antispamovým technikám (přes 99 % při 
prakticky žádných falešných pozitivech).

Antivirová kontrola až pěti antivirovými 
jádry včetně AVIRY a BitDefenderu™.

Ovládání z MS Outlook®. Uživatelé 
mohou spravovat karanténu, pracovat s 
whitelisty a blacklisty a označovat spam.

Instalace na server bez nutnosti 
klientského software.

Webový ovládací panel pro snadnou 
správu e-mailů v reálném čase.

Vícevrstvé řešení zabezpečení e-mailu za 
skvělou cenu.

Úplný seznam výhod GFI MailEssentials 
naleznete na:

www.gfi-software.cz.

Systémové požadavky:

Procesor: minimálně 2 GHz, 
doporučujeme procesor s více jádry.

Dostupná paměť (RAM): 
doporučujeme 2 GB.

Volné místo na disku: 
doporučujeme 10 GB.

Začněte s bezplatnou zkušební verzí na gfi-software.cz.

GFI MailEssentials® vám poskytne komplexní a kon� gurovatelnou vícevrstvou ochranu 
před aktuálními e-mailovými hrozbami.

GFI MailEssentials chrání vaši síť před spamem, e-mailovými viry a dalším malwarem za pou-
žití pokročilých technologií a až pěti antivirových jader. Při detekční míře přes 99 % a prakticky 
nulovém výskytu falešných pozitiv si můžete být naprosto jisti, že jsou vaše e-maily v bezpečí 
a bez spamu.
GFI MailEssentials nechává ovládání plně v rukou administrátora a uživatelů. Můžete využít 
webový ovládací panel a reportovací nástroje.

GFI MailEssentials je dostupná ve třech edicích:
• Unifi edProtection Edition: komplexní serverové řešení, které chrání vaši síť před spamem,  
 viry a dalšími e-mailovými hrozbami.
• Anti-spam Edition: antispam a antiphishing s instalací na server.
• EmailSecurity Edition: vícevrstvá ochrana e-mailu před viry a dalším malwarem.

Funkce dostupné v Antispam Edition:

• SpamRazor: Odstraní nežádoucí e-mailové zprávy na základě hodnocení zpráv, otisků 
 a analýzy obsahu.
• Anti-phishing: Blokuje e-maily obsahující odkazy odkazující na známé phishingové stránky 
 nebo typická klíčová slova phishingu.
• Antivirová jádra Kaspersky, Sophos a Cyren jsou volitelná. GFI MailEssentials může používat 
 až pět antivirových jader pro skenování příchozích e-mailů a reakce na hrozby.

Funkce dostupné v EmailSecurity Edition:
• Antivirus Avira: Chrání data před všemi typy škodlivého softwaru včetně ransomware, 
 Trojansand spyware s velmi malým dopadem na výkon.
• Antivirus BitDefender: Velmi rychlé a fl exibilní antivirové jádro, které dokáže rozpoznat 
 a naskenovat širokou škálu formátů, aby zajistil virus-freemessages.
• Trojanand Executable Scanner: Prohledává trojské koně a škodlivé spouštěcí programy. 
 Umožňuje vložit do karantény libovolný spustitelný soubor, který provádí podezřelé 
 činnosti, například přístup k modemu, připojení k síti nebo přístup k adresáři.
• Automatické odebrání skriptů HTML: Chrání před útoky vyvolanými odkazy v e-mailech.
• Email Exploit Engine: Blokuje škodlivé soubory obsažené v emailu, které lze spustit na 
 počítači příjemce.
• Antivirová jádra Kaspersky, Sophos a Cyren jsou volitelná. GFI MailEssentials může používat 
 až pět antivirových jader pro skenování příchozích e-mailů a reakce na hrozby.

Společné vlastnosti pro všechny edice:
• Pokročilé fi ltrování obsahu.
• Plná podpora Unicode.
• Ovládání clusteru serveru z jedné konzole.
• Podpora virtuálního prostředí. 

Nezbytné předpoklady k instalaci:
• Microsoft Windows Server® 2008 
 (x86/x64) nebo novější.
• Microsoft IIS SMTP Service nebo 
 Exchange Server 2007, 2010, 2013
 (SP1 nebo novější pro Exchange 2007).
• Microsoft IIS World Wide Web Service.
• Microsoft Messaging Queuing Service 
 (MSMQ).
• Microsoft .NET Framework 4/4.5.
• ASP.NET & Windows® Authentication Role 
 Services při instalaci na Windows Server 
 2008.

GFI MailEssentials je k dispozici v jazycích:
angličtina, němčina, španělština, italština, 
ruština a polština.

www.gfi-software.cz
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