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Przejmij kontrolę nad bezpieczeństwem 
poczty e-mail i zablokuj spam

	 	Zaawansowane	filtry	
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 		Blokowanie	złośliwego	
oprogramowania	rozsyłanego	
przez	e-mail	

 		Szczegółowa	kontrola	w	oparciu					
o	użytkowników
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Dowiedz się więcej i rozpocznij 

DARMOWY OKRES PRÓBNY 

www.gfi.com/mailessentials

Przegląd korzyści 
 

 Współpracuje z większością wiodących w branży 
platform przesyłania wiadomości, w tym Microsoft® 
Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 oraz Lotus® 
Domino® 
 

 Wysoki odsetek wykrywalności spamu (99% przy 
zerowej liczbie fałszywych trafień) dzięki wykorzystaniu 
różnych technologii antyspamowych 
 

 Ochrona przed wirusami z wykorzystaniem nawet 
pięciu silników skanujących (w tym VIPRE oraz 
BitDefender™) 
 

 Dzięki dodatkowi SpamTag Outlook® użytkownicy 
mogą zarządzać wiadomościami e-mail poddanymi 
kwarantannie oraz tworzyć listy adresów zaufanych i 
zablokowanych 
 

 Instalacja serwerowa eliminuje konieczność 
korzystania z oprogramowania klienckiego 
 

 Dostępny przez interfejs www panel do łatwego 
zarządzania wiadomościami e-mail w czasie 
rzeczywistym 
 

 Wielowarstwowe rozwiązanie zapewniające 
bezpieczeństwo korespondencji e-mail, dostępne w 
doskonałej cenie.

 
Wymagania systemowe: 
 
Pełne wymagania systemowe na stronie: 
 
www.gfi.com/mailessentials/requirements

 

 
 
 
GFI MailEssentials, wykorzystując zaawansowane 
techniki filtrowania oraz nawet pięć silników skanerów 
antywirusowych, chroni sieć poczty elektronicznej 
przed wirusami oraz złośliwym oprogramowaniem 
rozprzestrzeniającym się przez wiadomości e-mail. 
Odsetek wykrywalności spamu na poziomie 99% 
oraz minimalna liczba fałszywych alarmów daje 
administratorom IT pewność, że firmowa poczta e-mail 
jest bezpieczna i wolna od spamu.

GFI MailEssentials® oferuje kompleksową, 
konfigurowalną i wielowarstwową ochronę 
przed współczesnymi zagrożeniami 
związanymi z pocztą e-mail.

Najbardziej efektywnym sposobem na przechytrzenie spamerów jest korzystanie z GFI MailEssentials 
– wiodącego rozwiązania antyspamowego, szeroko nagradzanego przez branżę.
GFI MailEssentials™ to bardzo użyteczny program wspierający Twoje aplikacje poczty elektronicznej w zakresie bezpieczeństwa.
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GFI MailEssentials przekazuje kontrolę w ręce administratora i użytkownika, udostępniając im centralny panel do zarządzania pocztą dostępny przez interfejs 
www oraz narzędzia do zgłaszania wiadomości e-mail. 
 
 
GFI MailEssentials jest dostępny w trzech edycjach: 

  Edycja UnifiedProtection: Kompleksowe rozwiązanie serwerowe, chroniące sieć przed spamem, wirusami oraz innymi zagrożeniami rozprzestrzeniającymi 
się przez e-mail. 

  Edycja Anti-spam: Serwerowe rozwiązanie antyspamowe i antyphishingowe. 
  Edycja EmailSecurity: Wielowarstwowa ochrona przed wirusami oraz złośliwym oprogramowaniem rozsyłanym przez e-mail. 

 
Funkcje dostępne w edycji UnifiedProtection oraz Antispam: 

  GFI MailEssentials zapobiega obniżeniu wydajności poprzez wykorzystanie kilku silników antyspamowych, blokujących spam z dużą szybkością oraz 
wysokim stopniem trafności. 

  Automatyczna aktualizacja listy zaufanych adresów na podstawie adresatów poczty wychodzącej, nazw domen, adresów e-mail oraz słów kluczowych. 
  Moduł antyphishingowy, wykrywający i blokujący zagrożenia phishingowe przez porównywanie treści wiadomości e-mail ze stale aktualizowaną bazą 

phishingowych adresów URL oraz powiązanych z nimi słów kluczowych. 
  Proste zarządzanie spamem – dodatek SpamTag pozwala użytkownikom oznaczać wiadomości jako „spam” lub „nie spam” bezpośrednio w programie 

Outlook. 
  Użytkownicy mogą zarządzać spamem poddanym kwarantannie bez udziału administratora oraz tworzyć własne listy adresów zaufanych i zablokowanych. 
  Silnik antyspamowy SpamRazer™. 

 
Funkcje dostępne w edycji UnifiedProtection oraz EmailSecurity: 

  GFI MailEssentials korzysta nawet z pięciu różnych silników antywirusowych przy skanowaniu poczty przychodzącej, co znacznie skraca średni czas 
uzyskania najnowszych sygnatur wirusów oraz reakcji na zagrożenia. 

  Zawiera silniki antywirusowe VIPRE oraz BitDefender. Korzystający z zaawansowanych rozwiązań technologicznych silnik VIPRE potrafi w krótkim czasie 
skanować i analizować duże ilości danych pod kątem złośliwego oprogramowania, jednocześnie nie wpływając w istotny sposób na wydajność. BitDefender to 
bardzo szybki elastyczny silnik antywirusowy, rozpoznający i skanujący pliki w różnych formatach. 

  Korzystanie z silników antywirusowych Kaspersky, McAfee®, oraz Avira™ jest opcjonalne. 
  Skanowanie pod kątem koni trojańskich i złośliwych plików wykonywanych oraz poddawanie kwarantannie plików wykonujących podejrzane operacje – np. 

próbujących uzyskać dostęp do modemu, nawiązywać połączenia sieciowe lub odczytać książkę adresową. 
  Automatyczne usuwanie skryptów z wiadomości e-mail w formacie HTML. 

 

Wszystkie wymienione tu nazwy produktów i spółek mogą być 

znakami haldowymi poszczególnych właścicieli.


