WeCloud SecureSMART
Komplett och kraftfull tjänst för e-postsäkerhet

Skydd mot virus, spam, phishing och spoofing
WeCloud SecureSMART ger dig en molnbaserad säkerhetslösning med lokal anpassning för bästa möjliga skydd. Tjänsten skyddar
mot spam, virus, spoofing och phishingattacker samt oönskad svensk reklam. SecureSMART är plattformsoberoende samt enkel
att starta upp och administrera för IT-avdelningen. Du får också möjligheter att enkelt sätta upp regler för att förhindra bl.a. läckage av känslig information (DLP). Dessutom innehåller tjänsten TLS-kryptering, hantering av stora filer plus mycket mer.

Lokal anpassning ger ökad säkerhet
Dagens allt mer sofistikerade säkerhetshot ställer allt högre krav på lokala anpassningar och skydd. WeCloud erbjuder en rad
lokala anpassningar som ger ett marknadsledande skydd. WeCloud följer gällande svenska lagar och rekommendationer. Vi använder svenska datacenter och följer PTS direktiv gällande IPv6 och offentlig verksamhet.

E-postflöde utan avbrott
SecureSMART Suite inkluderar e-postkontinuitet. Det 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. Har du redan SecureSMART kan du när som helst uppgradera till SecureSMART Suite.

Rapporter och statistik
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.

WeCloud ClickSMART
WeCloud ClickSMART scannar webblänkar i e-postmeddelanden varje gång användaren
klickar på länken. Leder länken till en sida med skadligt innehåll varnas eller blockeras mottagaren från att klicka på webblänken. ClickSMART ger utökat skydd mot ransomware, phishing och spoofing. Tjänsten är en add-on till SecureSMART och SecureSMART Suite.

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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Därför ska du välja WeCloud SecureSMART:
WeCloud SecureSMART är molnbaserad, det betyder att du snabbt kan vara igång utan installation av programvara. Dessutom
har du alltid senaste version av tjänsten då den automatiskt uppdateras. Det ger dig en kostnadseffektiv och skalbarlösning med
minimal administration

Flera lager av filtrering för bästa möjliga skydd mot
spam, virus, phishing och spoofing.

Över 99% spam filtreras bort vilket minskar tiden som användarna lägger ner på dessa mail och ökar produktiviteten
i organisationen.

Import av svart- och vitlista från start för att undvika
extra administration.

Vi erbjuder svensk support och en professionell övervakning
av våra tjänster, det ger en driftsäker plattform i svenska
datacenter.

Du väljer själv hur mycket eller lite behörighet
användarna ska ha.

Data Loss Protection (DLP)
via advanced policies

Hantering av stora filer- Användarna kan ta emot
e-post med stora bilagor som överskrider max storlek,
som normalt hade stoppats. Inkommande e-post innehåller istället en länk till bilagan som kan laddas ner.

Enkelt för IT-avdelningen att administrera.
Tydliga e-postloggar.
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