Mailfilter
Med Dynateam mailfilter undgår du at modtage spam eller virusinficerede e-mails.
Filteret er fuldstændig usynligt og det sørger for at holde din indbakke ”ren” uden at du
behøver gøre noget.

Er du træt af at skulle starte dagen med at
slette e-mails der er modtaget som spam. Er
du træt af, at skulle sortere i ønskede og
uønskede e-mails,
Sikker e-mail-beskyttelse
Dynateam mailfilter er en komplet og
kraftfuld tjeneste i skyen, som beskytter
hele virksomheden mod spam- og virus-emails. Tjenesten eliminerer spam, inden den
når jeres netværk, mailserver og klienter.
Ingen installation
Tjenesten anvendes uden installation, og du
kan være i gang på et øjeblik. Mailfilteret
følger dansk lovgivning, samt datatilsynets
krav og anbefalinger. Mailfilteret leverer i
dag sikker e-mailbeskyttelse til mere end
600.000 brugere.
Beskyttelse mod uønsket reklame
Mange reklamer der sendes ud i dag sendes
ofte af almindelige ”legitime” virksomheder.
Det kan derfor være svært at sortere i
ønsket og ikke ønsket. Commercial Email
Filter (CEF) er unik og nationalt tilpasset
spambeskyttelse. Dette gør at uønsket
reklame stoppes effektivt, samtidig med at
reklamer og nyhedsbreve som du gerne vil
modtage, ikke stoppes.
Ekstra beskyttelse mod phishing
Spammere og bedragere anvender mere og
mere sofistikerede phising-metoder. De
retter sig i dag ofte mod en specifik
målgruppe i form af en organisation eller en
geografisk region.
Effektiv beskyttelse kræver lokale analyser
og tekniske tilpasninger samt effektive
rapporteringsmetoder. I Dynateams
mailfilter indgår Addressed Phishing Filter
(APF). APF er en unik løsning, som giver
ekstra beskyttelse mod denne nye type af
phishing.

Du får dit eget kontrolpanel hvor du
kan se og frigive falske positiver, der
ikke skulle være blevet stoppet i
filteret. Det er enkelt og ligetil, og
kræver ingen oplæring.

Mailfilter beskytter mod:


Spam



Uønsket reklame også fra
danske virksomheder (CEF)



Virus (alle typer)



Phishing



Målrettede phishing-angreb



Mistede e-mails



Trafikangreb

Specifikationer


Spam- og virusfilter



CEF



APF (Addressed Phishing)



Hurtig og fuldstændig
søgbarhed



Karantænerapporter



Omfattende
rettighedsstyring



Beskyttelse af personlige
oplysninger



Statistik og rapporter



Webbaseret dansk
kontrolpanel



Krypteret overførsel



Fuld IPv6-støtte

For mere info
Kontakt Steen Trier Nielsen på
tlf. 70 70 20 90 eller på mail
stn@dynateam.dk

