Zaščita s storitvijo v oblaku
Napredni e-poštni filter Vade Secure, ki se osredotoča na vsebino in kontekst,
uporablja strojno učenje in umetno inteligenco (AI) za zagotavljanje zaščite pred vsemi
grožnjami, vključno z Zero-day grožnjami. Zaščita deluje že ob prvem koraku napada.
Vade Secure Cloud vam omogoča ohranjanje nadzora nad vašo infrastrukturo, hkrati
pa zagotavlja, da ste zaščiteni pred vsemi napadi prek e-pošte.
Vade Secure Cloud je v celoti prilagojena rešitev, ki se ves čas posodablja in izboljšuje.
Rešitev prinaša pomembne izboljšave na področju varnosti in uporabniške izkušnje.
Zagotovljena je takojšnja zaščita pred neželeno pošto, direktorskimi prevarami, lažnimi
predstavljanji in zlonamerno programsko kodo. Dodatno pa se zaščita nanaša tudi na
neprednostno in motečo e-pošto, kot so novičniki in oglasna sporočila.

Majhen sistemski odtis

Hitra postavitev

Enostavno upravljanje

Varnost elektronske pošte: prednostna naloga za informatike
E-pošta je postala najpogostejši način za razpošiljanje izsiljevalskih virusov in sporožanje
drugih kibernetskih napadov. Vsiljena pošta, ki je nekoč veljala zgolj za nadlogo, je danes
resnična grožnja.
Namestitev storitve Vade Secure Cloud je hitra in ne prekine delovanja storitev. Preselitev
vaših e-poštnih sporočil na platformo storitve v oblaku Vade Secure vam omogoča popolno
varnost in nadzor nad vašo e-pošto.

Varna in učinkovita e-pošta
Popolna zaščita 		
e-pošte
Varuje pred vsemi vrstami
napadov prek e-pošte,
vključno z zlonamerno
programsko opremo,
lažnim predstavljanjem,
direktorskimi prevarami
in podobnimi zlorabami.
Varnostni sistem prepozna
in razvrsti neželeno pošto
ter omogoča odjavo z enim
klikom.
Filtriranje vhodnih in
izhodnih e-poštnih 		
sporočil
Neželena e-poštna
sporočila so blokirana,
IP-naslovi ohranjajo dobro
reputacijo, centralizirana
nadzorna plošča pa

omogoča preprosto
prepoznavanje okužb prek
botnetov.
Sodobno filtriranje s
predvidevanjem
Večplastna analiza in
filtriranje komunikacijskih
protokolov, e-poštnih
vsebin in prilog. Zaznava in
blokira napade, preden se
razširijo, vključno z znano
in neznano zlonamerno
programsko opremo in
polimorfno kodo.
Stalna zaščita
Filter se posodablja vsakih
nekaj minut za kar največjo
varnost. Redne samodejne
posodobitve neprekinjeno
omogočajo nove funkcije in

najboljšo zaščito.
Zagotovljeno 			
delovanje in 			
stabilnost servisa
Vaši podatki so varno
shranjeni in zaščiteni v
oblaku. Jamstvo v pogodbi
za servisno storitev Vade
Secure Cloud vključuje
delovanje 24/7 in 99,99-%
dostopnost, enourni odzivni
čas in 5 dni hrambe vaših
e-sporočil, če vaše omrežje
preneha delovati.
PREMIUM, 24/7 — 		
Telefonska podpora
Telefonska, spletna in
e-poštna podpora za vse
stranke 24/7.

Boljši za IT ekipo, najboljši za uporabnike
Takojšnja implementacija in zaščita — Vade Secure Cloud je
prednastavljena rešitev in omogoča takojšnjo zaščito pred vsemi
grožnjami, povezanimi z e-pošto.
Povečanje produktivnosti zaposlenih — Filtriranje neželene
e-pošte izboljša uporabnikovo produktivnost z razvrščanjem
neprednostnih e-poštnih sporočil (oglasi, novičniki, sporočila
držbenih omrežij) v ločene mape oz. osebne karantene.
Uporabnik pa jih nato lahko sam prestavi nazaj med prednostna
e-sporočila.
Zmanjšanje časa upravljanja — Zmogljiva in intuitivna
nadzorna konzola poenostavlja skrbništvo sistema. Ni vam več
treba načrtovati varnostnega kopiranja ali izgubljati časa za
posodobitve — vse se samodejno izvede v oblaku.
Samostojno učenje — Novi poštni predali so samodejno dodani
v sistem, nastavitve zanje pa se vzpostavijo ob prvem veljavnem
e-poštnem sporočilu.
Sprotno poročanje o napadih — Pregled vseh poskusov napadov
vam je ves čas na voljo, skupaj s poročilom o vseh veljavnih,
sumljivih in zavrnjenih sporočilih.
Oblačna storitev »A la carte« — Letno obračunavanje, vezano
na število zaščitenih poštnih predalov. Velikost se lahko sproti
prilagaja dejanskim potrebam.
Nižji stroški — Pri storitvi Vade Secure Cloud ni stroškov za
infrastrukturo ali vzdrževanje.

Združljivost rešitve:
Storitev Vade Secure podpira Office 365, Exchange, G Suite,
Zimbro in več drugih sistemov.
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Zaščita s
predvidevanjem:
Zaustavi napade že ob
prvem poizkusu. Zaščita
Vade Secure je rezultat
dolgoletnega razvoja in
raziskav. Uporablja hevristični
pristop, kombiniran s
strojnim učenjem in umetno
inteligenco. Analizira
obnašanje in vsebino vsake
e-poštnega sporočila.
Filter se sproti samodejno
posodablja na podlagi
vsakodnevnih analiz
milijard e-poštnih sporočil.
Taka tehnologija omogoča
napredno zaščito pred
znanimi in neznanimi
grožnjami, vključno s
polimorfno zlonamerno
programsko opremo in Zeroday napadi.

