WeCloud SecureSMART Suite
E-postkontinuitet - alltid fungerande e-postflöde

Avlastad IT-avdelning

Snabbfakta

WeCloud SecureSMART Suite inkluderar e-postkontinuitet, vilket ger dig
ett fungerande e-postflöde även när din mailserver ligger nere. De anställda kan fortsätta ta emot och skicka e-post via ett webbaserat gränssnitt.
Det ger nöjda kunder och medarbetare samt en avlastad IT-avdelning.

72% drabbas av avbrott
SecureSMART har ett tydligt gränssnitt för dig som är administratör. Du
ser all in- och utgående e-post samt att du har möjlighet att schemalägga
karantänrapporter till användare. Det finns standard rapporter som överskådligt visar antal stoppade e-postmeddelanden per domän samt antal
utgående och ingående e-postmeddelanden per avsändare och mottagare.

Eliminerar nertid och förlorad data
Oavsett om du har nertid pga. planerat eller oplanerat underhåll, ger
Wecloud SecureSMART Suite användarna tillgång till e-posten. När de loggar in i webmailen kan de skicka, ta emot och vidarebefordra e-post under
tiden servern är nere.

Utökad säkerhet för Office 365
För att behålla en hög säkerhetsnivå med Office 365 rekommenderar vi
att du kompletterar ditt e-postskydd med SecureSMART Suite. Du får en
flexibel och lokalt anpassad tjänst, som är lätt att administrera samt ger
dig ett fullgott skydd.
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•

Alltid fungerande e-postflöde

•

Anställda kan skicka och ta emot
e-post via webbgränssnitt.

•

Spam och virus filtrering

•

Nöjda kunder och anställda

•

Avlastad support

•

Dessutom ingår 90 dagars back-up!

•

Har du redan SecureSMART kan du
när som helst uppgradera till Suite

Så fungerar det
Alla mail registreras och mellanlagras. Ditt e-postflöde passerar genom våra redundanta datacenter och
servrar innan de når er server. Varje mail registreras och
mellanlagras vilket innebär att det alltid är tillgängligt
24x7x365 var du än befinner dig.
WeCloud SecureSMART Suite återlevererar e-postflödet när din server är i drift igen. Både in- och utgående
e-post återlevereras till användarna i din organisation.

Svensk support
Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning av våra tjänster, det ger våra kunder en driftsäker platform i svenska datacenter. Vi följer svensk lag
och rekommendationer samt PTS direktiv gällande IPv6
och offentlig verksamhet
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Outbound Email Scanning
Email Replay
Allow & Deny List
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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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