WeCloud SecureSMART för O365
Säker e-post för Office 365löde

Fokus på säkerhet

Snabbfakta

Office365 är en bra lösning för många företag och organisationer där
kanske Officepaketet är det tyngst vägande argumentet, men hur är det
med säkerhetsaspekten. Med en omvärld i ständig förändring ökar och
förändras hotbilden i allt snabbare takt. Tidigare hade du olika leverantörer av programvara och säkerhetslösningar, det gav bästa möjliga
skydd då IT-säkerhet är kärnverksamheten för bl.a. oss som fokuserar på
e-postsäkerhet. Av just denna anledning är Office 365 utvecklat för att
fungera med tredjepartsprodukter.

Lätt att administrera
Med vår lättanvända molnbaserade lösning kan även mellanstora och
små organisationer dra nytta av avancerad e-postsäkerhet utan komplicerad administration. De flesta är idag beroende av e-post både för intern
och extern kommunikation. Det betyder att du alltid behöver ha e-posten
tillgänglig och skyddad mot olika attacker. Komplettera Office 365 med
WeCloud SecureSMART, det ger dig utökat skydd mot bl.a. spam, lokal
och global phishing, spoofing samt ger dig en leverantör med kunskap och
fokus på e-postsäkerhet.
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•

Fullgott e-postskydd för O365

•

Skydd mot spam, virus, phishing,
riktad phising och spoofing

•

Minimerar svensk oönskad reklam

•

Användarvänligt
- Lätt att administrera

•

Svensk support

•

Professionell övervakning av
tjänsterna

WeCloud SecureSMART
Förutom ett marknadsledande virus- och spamfilter får
du även ett utökat skydd mot svensk reklam, VB-checker,
karantänrapporter, e-postlogg, back-up, TLS, avancerad
policy – DLP och statistik. Dessutom finns en smart
hantering av stora bilagor. FuseMail SecureSMART är en
lättanvänd och kraftfull lösning som ger dig full kontroll
över e-postflödet!

WeCloud SecureSMART Suite
Med vår tjänst för e-postkontinuitet har du alltid ett
fungerande e-postflöde vid planerade eller oplanerade avbrott. De anställda kan fortsätta att skicka och
ta emot e-post vilket avlastar IT-avdelningen och ger
nöjda medarbetare och kunder.
WeCloud SecureSMART Suite inkluderar e-postkontinuitet samt utökad back-up tid – din säkerhet för att
allt ha ett fungerande e-postflöde!
SecureSMART

SecureSMART Suite

AntiVirus





AntiSpam






14 Days


90 Days

Security

Outbound Email Scanning
Email Replay
Allow & Deny List





Disclaimers (HTML & plaing text)





TLS encryption





Large File Handling





Advanced Policies





End User Spam Reports





LDAP Integration





End User Access


Add-on


Add-on
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99,9%

100%
99%
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90 Days
90 Day Retention


90 Days
90 Day Retention

14 Days

90 Days
90 Days

ClickSMART
VB-Checker
SLA
Known Virus Detection
Spam Detection
Service Availability
Management
Dashboard
Multi-Level Logins & Persmissions
Message Logs
Spam & Quarantine
Continuity
Always-On Email Continuity
Email Replay
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