Stay PowerFilter
Kra fuld & komplet e‐mailbesky else i skyen.
E‐mailsikkerhed

Mediamanager lbyder e‐mailbesky else
Stay PowerFilter er en komplet og kra fuld tjeneste i skyen, som
besky er hele virksomhedens e‐mails mod spam og virus.
Tjenesten eliminerer spam, inden den når jeres netværk, e‐
mailserver og klienter. Tjenesten kan anvendes uden
installa on, og du kan være i gang på meget kort d.
Tjenesten følger dansk lovgivning, samt data lsynets krav og
anbefalinger.

Besky er mod








Spam
Uønsket reklame fra danske virksomheder
Virus (alle typer)
Phishing
Målre ede phishing‐angreb
Mistede e‐mails
Trafik‐angreb

Besky else mod uønsket, dansk reklame

Ekstra besky else mod phishing
Spammere og bedragere anvender mere og mere sofis kerede
phishing‐metoder. De re er sig i dag o e mod en specifik
målgruppe i form af en organisa on eller en geografisk region.
Eﬀek vt besky else kræver lokale analyser og tekniske
lpasninger samt eﬀek ve rapporteringsmetoder. I Stay
PowerFilter indgår Addressed Phishing Filter (APF). APF er en
unik løsning, som giver ekstra besky else mod denne nye type
af phishing. Produktet leveres af StaySecure, som er et svensk
udviklet produkt, som Mediamanager er partner hos.

Læs mere om tjenesten
h p://www.mediamanager.dk/?p=58

Specifika oner












Spam– og virusfilter
CEF, stopper uønsket dansk reklame
APF, unik besky else mod målre ede
phishing‐angreb
Hur g og fuldstændig søgbarhed
Karantæne og karantænerapporter
Omfa ende re ghedsstyring
Besky else af personlige oplysninger
Sta s k og sta s krapporter
Webbaserer kontrolpanel på dansk
Krypteret overførsel
Fuldt IPv6‐stø e

Telefon: 40268810
support@mediamanager.dk
www.mediamanager.dk
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Mængden af uønsket reklame for blækpatroner, uddannelse,
tryksager og meget andet øges. Bag udsendelserne står meget
o e almindelige virksomheder, kaldet legi me virksomheder, og
ikke den tradi onelle, lyssky spammer. At standse reklamen er
svært, fordi det er umuligt at adskille ønsket og uønsket
reklame. Commercial Email Filter (CEF) er et unikt og na onalt
lpasset spambesky else, som er fuldt integreret i Stay
PowerFilter. CEF gør, at uønsket reklame stoppes eﬀek vt,
sam dig med at reklamer og nyhedsbreve, som du gerne vil
modtage, ikke stoppes.

