Comendo spamFence
Gratis op proef!
Met één telefoontje test u 14 dagen lang deze
complete e-mailbescherming – gratis!
Onze ervaren medewerkers beantwoorden al
uw vragen en helpen u om in een mum van
tijd te starten.

Onze klanten:
# LEGO Systems A/S
# Alm. Brand Bank
# Velux
# TDC
# A+
# Danmarks Radio
# Politiken
# Jyllandsposten
# Jem & Fix
# FDM
# Varefakta
# OBH Nordica
# Vipp Design
# Hovedstadsregionens Naturgas
# Bruel & Kjær Vibro
# Fjordline
# Firesafe
# Helgelandskraft AS
# Møgster Group AS
# Gant
# Lindbak AS

Iedereen weet het inmiddels: spam is een enorm probleem. Spamhoeveelheden blijven
toenemen en spammers worden steeds onbeschaamder en handiger in het benaderen
van internetgebruikers. Het gevolg is dat medewerkers van de administratie en de 
IT-afdeling nog langer bezig zijn met het bestrijden van spam.
Spam moet zich niet met uw zaken bemoeien!
Iedereen weet dat water het beste aan de bron kan worden gefilterd. Dat geldt naar
ons idee ook voor spam. Want spam dat pas in het netwerk van uw bedrijf wordt
gefilterd, heeft de eerste verdedigingslinie al gepasseerd. En dát kost u geld. Het is
daarom zaak spam al op internetniveau te detecteren en in quarantaine te plaatsen nog
vóórdat het in uw netwerk terechtkomt. Spam moet zich niet met uw zaken bemoeien
en daar zorgt spamFence voor!
Wij zetten onze speurhonden in
Onze bekwame antispam-technici beschikken over een jarenlange ervaring in het
filteren en detecteren van spam. Het zijn als speurhonden die geen enkel spoor
missen en er geen genoeg van krijgen! Ze zetten meer dan 20 afzonderlijke
spamdetectietechnieken van wereldformaat in om elk spambericht dat naar onze
klanten wordt verstuurd te blokkeren.
Spam: wat was dat ook alweer?
Onze vaktechnici regelen de instelling, het onderhoud en alle andere aspecten van
spamfilteren; u hoeft zelf niets te doen. En omdat elk spambericht dat u vroeger kreeg
nu in quarantaine wordt geplaatst, zou u wel eens kunnen vergeten wat spam ook
alweer was. Om u toch te laten weten welk verschil spamFence uitmaakt, hebben we
het Online Security Center voor gebruikers ingesteld. Dit centrum is beschermd met een
code en alleen toegankelijk met een persoonlijk wachtwoord. U vindt er gedetailleerde
statistische gegevens van uw e-mailverkeer, maar ook spampercentages, zoekfuncties,
rapportagemogelijkheden en verschillende grafieken.

De belangrijkste voordelen van spamFence
•
•
•
•
•
•
•
•

Het beste spamfiltersysteem op de markt
Meer dan 20 verschillende spamfiltertechnieken
Afzonderlijke niveaus voor spamdetectie
Persoonlijke gebruikers- en/of domeinregels
Een Online Security Center met uitgebreide gegevens over uw e-mailverkeer
Functie voor mogelijke spam
Extern scannen voor proactieve bescherming
Compatibel met alle mailservers

Mogelijkheden

spamFence

Analyseert en filtert alle inkomende e-mail op spam

Ja

Benodigde tijd om één e-mailbericht te scannen

0,5 sec.

Aantal spamfilters

Het Online Security Center
Als klant van Comendo hebt u beveiligde
toegang tot uw eigen Online Security Center.
U kunt:
# Uitgebreide statistische gegevens van het
e-mailverkeer bekijken
# E-mailstroom live bekijken
# Gedetailleerde grafieken van e-mailverkeer
bekijken
# Statistieken over foutmeldingen, het
besturingssysteem en klantregels bekijken
# E-mailberichten zoeken
# E-mail in quarantaine bekijken
# Weergave per dag of per periode instellen
# E-mailberichten uit quarantaine halen
# Geavanceerd gebruikersbeheer openen
# Details van in- en uitgaande e-mail bekijken
# E-mail zoeken op adres, onderwerp of tijd
# Statistieken van andere aangeschafte
producten bekijken
# Rapporten genereren, bekijken en per e-mail
verzenden
# Instellingen voor een enkele gebruiker of
voor een groep openen
# Meerdere domeinen bekijken
# Ons onderdeel voor geavanceerde hulp
openen

Onderscheid tussen “spam”, “mogelijk spam” en “geen spam”

Ja

Spammail-tagging

Optioneel

Spammail-quarantaine

Optioneel

Maximale tijd in quarantaine

30 dagen

E-mailondersteuning/telefonische ondersteuning/24-uurs hotline

Ja / Ja / Ja

E-mail in spam-quarantaine kan worden doorgestuurd

Ja

Sorteren van spammail

Tijd / e-mail
account/Score etc.

U kunt een rapport over e-mail verzenden

Ja

Maandelijkse status e-mail

Ja

Twee weken gratis proberen
Online interface met statistische gegevens

Ja

Inspect e-mails online

Ja

De klant kan de gevoeligheid/efficiency online aanpassen

Ja

Persoonlijke instelling van filters

Ja

Bewaking MX-records

Ja

Back-upsysteem op secundaire locatie
Systeem op basis van clustertechnologie (systeemredundantie)

Ja

Ons Online Security Center is beschikbaar in
verschillende talen.

Opzet spamFence:
Onze systemen zijn gebaseerd op
clustertechnologie en systeemredundantie.
Dat wil zeggen dat als een server uitvalt een
andere het automatisch overneemt. Tevens
hebben we twee identieke systemen op twee
verschillende locaties geïnstalleerd.
Dit biedt u de garantie dat de automatische
updates de systemen van het bedrijf altijd
bereiken.
spamFence zet meer dan 20 verschillende
spamfiltertechnieken in. Het gebruiken van
meerdere technieken staat borg voor meer
kwaliteit en een zeer verfijnde spamdetectie.

Zo werkt spamFence
Afzender

Internet

Ontvanger

