WeCloud SecureSMART för O365
Därför ska du välja SecureSMART:löde

1. Fokus på säkerhet

7. Avancerad VB-checker

Vi har fokus enbart på säkerhet och erbjuder ett marknadsledande e-postskydd. Med en marknadsledande antivirusmotor
i vår lösning kan vi garantera 100% träffsäkerhet. Vi garanterar också att vi stoppar 99% spam inklusive en större mängd
svensk oönskad svensk reklam. Vi har dessutom en hög tillgänglighet på 99,9%.

Vi stoppar redan idag kända virus i Office dokument och
pdf:er, vi kan nu även scanna till synes ofarliga VB-kod för
att upptäcka ”misstänkt beteende”. VB-checker stoppar t.ex.
dokument som inte i sig själv innehåller virus men när det
öppnas laddar ner nya filer från internet eller ändrar/raderar
befintliga filer i datorn.

2. E-postkontinuitet

8. Hantering av stora filer

Är du helt beroende av att Office 365 fungerar? Det behöver du inte vara, 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. E-postkontinuiteten är inkluderad i
WeCloud SecureSMART Suite.

För att hjälpa dig hantera datamängden för e-postlådorna tar
vi bort stora inkommande (och utgående om du vill) bilagor
i e-post. Filen ersätts med en länk i mailet som mottagaren
kan klicka på för att ladda hem bilaga. Förutom att det hjälper
dig att hantera datamängden, kan användarna också skicka
och ta emot filer som annars hade stoppats på grund av sin
storlek.

3. DLP – Data Leakage Protection

9. Varningsfunktion (SMS och e-mail)

DLP gör det möjligt att förhindra att känslig information lämnar er organisation via e-post. Exempel på känslig information
som kan stoppas med tjänsten är: personuppgifter, kreditkortsuppgifter, ekonomisk information, patientinformation,
e-postmeddelanden till bedragare och svar på phishing.

Administratörer kan få varning via e-mail och sms när utgående mailkö överstiger ett förutbestämt antal mail, du
ställer själv in vilken nivå som ska larma. Du kan också ställa
in varning för om vi inte kan ansluta till din brandvägg eller
om en användare skickar ut mail som innehåller virus.

4. Anpassa lösningen efter dina behov

10. Ett gränssnitt för alla meddelanden

Anpassningsmöjligheterna är många för dig som är administratör. Du kan snabbt själv skapa nya regler och policies direkt från administratörsgränssnittet. Det är lätt att använda
och har många smarta sökmöjligheter.

Vi har ett lättanvänt och tydligt gränssnitt där du kan se inoch utgående mail oavsett om de är legitimt, spam (hög, medium eller låg risk), avvisade eller annan status. Du ser allt i
samma yta i gränssnittet utan att byta menyval.

5. Mindre administration ger mer tid

11. Ta med dig e-postsäkerheten

Vår tjänst ger möjlighet för användarna själva att hantera
sina karantänrapporter och e-postkontinuitet. De har möjlighet att använda automatiska karantänrapporter och/eller
ett webbgränssnitt där de kan släppa, avvisa, svartlista m.m.

WeCloud SecureSMART är plattformsoberoende, även om
du byter system från Office 365 kan du fortsätta använda
WeCloud SecureSMART med nästa lösning, även backuper
(14 eller 90 dagar).

6. ATP – Advanced Threat Protection
Våra kunder har ATP som standard. Genom att använda Advanced policies och vår lokala anti-phishningtjänst får de
ett utökat skydd mot både lokal och global phishing, riktad
phishing, spoofing m.m.

Kontakta oss för mer information:
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Tel: 010-690 06 50
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