Kaspersky Anti-Virus for MIMESweepe se integrează complet cu Clearswift MIMEsweeper pentru a
oferi scanare ativirus și dezinfectare a traficului de intrare și ieșire care trece prin soluția de
securitate.
E-mailul reprezintă un mod de comunicare rapid și versatil pentru lumea afacerilor. Cu toate acestea
are și unele dezavantaje. Programele periculoase și mesajele de tip spam sunt de regulă trimise prin
intermediul e-mailurilor și, de asemenea, e-mailul poate fi un canal prin care se pot dezvălui
informații confidențiale.
Kaspersky Anti-Virus for MIMEsweeper oferă un nivel suplimentar de protecţie pentru serverele de
e-mail din rețeaua unei companii. Aplicația funcționează împreuna cu Clearswift MIMEsweeper
pentru a scana toate e-mailurile trimise și primite în timp real și pentru a dezinfecta, acolo unde este
posibil, mesajele infectate.
Funcții


Caracteristici



Cerințe de sistem

Protecție în timp real a e-mailului. Kaspersky Anti-Virus for Clearswift MIMESweeper detectează și
înlătură toate tipurile de viruși, viermi, Troieni și alte programe periculoase din mesajele trimise și
primite (inclusiv atașamente) care trec prin Clearswift MIMESweeper.
Administrare. Instalarea, configurarea și administrarea Kaspersky Anti-Virus for Clearswift
MIMESWeeper sunt realizate prin intermediul instrumentelor de administrare din Clearswift
MIMESweeper. Aplicația poate fi configurată și de la distanță, prin intermediul consolei de
administrare din Clearswift MIMESweeper.
Scalabilitate avansată. Soluția poate fi administrată centralizat pe servere cluster și pe rețele cu
configurații distribuite.
Flexibilitate a politicilor de securitate. Dacă politicile de securitate ale grupului sunt activate în
Clearswift MIMESweeper, ele pot fi aplicate și la scanarea antivirus a mesajelor.

Rapoarte și notificări. Administratorul de sistem primește o notificare prin e-mail atunci când un
obiect infectat este detectat. Datele aplicației sunt înregistrate în jurnale dedicate și baze de date,
care poate ajuta administratorul să stabilească sursa mesajelor infectate.
Opțiuni de actualizare. Actualizările bazei de date și modulele programului pot fi descărcate pe baza
unui program prestabilit sau la cerere, direct de pe serverele de Internet Kaspersky Lab sau de pe un
server local al rețelei unei companii.

Cerințe hardware :
Procesor Intel Pentium III
256 MB RAM
25 MB spațiu liber pe disc
Cerințe software :
Windows Server 2003 / Windows 2000 Server / Advanced Server cu Service Pack 2 sau mai recent
Clearswift MIMESweeper for SMTP / Clearswift MIMESweeper for Exchange / Clearswift
MIMESweeper for Web
Alte cerințe :
Conexiune Internet (pentru descărcarea actualizărilor semnăturilor)
Toate celelate cerințe sunt identice cu cele pentru Clearswift MIMESweeper
Kaspersky Anti-Virus for MIMESweeper este un plugin pentru Clearswift MIMESweeper. Clearswift
furnizează toate soluțiile necesare pentru integrarea Kaspersky Anti-Virus cu Clearswift
MIMESweeper.

