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Entregue a demanda dos usuários-finais de suporte 
multiplataforma

 

�

� Permitir que os usuários vejam a presença de colegas, 
conversem em tempo real, organizem reuniões e redijam 
com segurança e-mails ricamente formatados com o 
Kerio Connect Client por meio de seu navegador da Web 
favorito.

� Utilize o aplicativo da área de trabalho do Kerio Connect 
Desktop Client para Mac e Windows para um aplicativo 
de mensagens independente tudo em um.

� Suporte completo para o Outlook (Windows e Mac), aplicativos 
nativos para Mac e qualquer outro cliente de e-mail compatível com IMAP ou POP.

�

Proteja os usuários de e-mail e sua rede 
com recursos de segurança integrados 
� Obtenha proteção poderosa de identidade e conteúdo com 

criptografia SSL e S/MIME.

� Reduza a aglomeração de mensagens indesejadas na caixa 
de entrada com várias camadas de filtragem de spam.

� Proteja sua rede contra vírus, cavalos de Tróia, worms, spyware 
e adware, minimizando o impacto na memória e no desempenho do sistema com o 
mecanismo do Kerio Antivírus.

� Bloqueie endereços IP suspeitos de ataques de adivinhação de conta e senha, bloquear 
contas que foram alvo de adivinhação de senha e até mesmo optar por não bloquear 
adivinhações por clientes locais.

� Aproveite o protocolo Kerberos para autenticar tentativas de login entre um cliente e um 
servidor ou entre servidores.

� Repila hackers e atividades mal-intencionadas por trás do firewall, filtrando e proibindo 
automaticamente anexos suspeitos.

Suporte                 multiplataforma para 
uma variedade de clientes de 
e-mail para a flexibilidade que 
os usuários corporativos 
demandam

Proteção                  para os usuários de 
e-mail e a rede com recursos 
de segurança como criptografia 
SSL, S/MIME e poderosas 
ferramentas antivírus e anti-
spam

Administração                              intuitiva a 
qualquer hora, em qualquer 
lugar, por meio do console de 
administração baseado na 
Web do Kerio Connect

Implantação                          rápida em 
qualquer ambiente de TI, seja 
em nuvem, no local ou 
virtualizado

Suporte                 móvel seguro para 
uma ampla variedade de 
dispositivos, de iPhones e 
telefones Android a tablets.

Kerio Connect: Secure & protected

E-mail de classe empresarial, calendários 
e mensagens instantâneas por uma fração 
do custo e da complexidade de outras soluções

Solução premiada de mensagens e colaboração, o Kerio Connect, atende às necessidades de pequenas 
e médias empresas, oferecendo uma linha de recursos robusta. Os usuários de negócios desfrutam de 
suporte para seu cliente de e-mail favorito e acesso fácil baseado na web. O Kerio Connect é altamente 
estável - para que você possa se concentrar nos negócios, e não no tempo de inatividade e recuperação 
inesperados.

Fornecer a flexibilidade que os usuários de negócios desejam com o suporte para seu 
aplicativo de mensagens preferencial.

Permitir a auto-configuração do usuário com as ferramentas de configuração automática do 
Kerio Connect.



� Ofereça suporte para uma ampla gama de dispositivos móveis - de iPhones e 
telefones Android a tablets de todos os tipos - usando os protocolos Exchange 
ActiveSync ou IMAP/CalDAV/CardDAV.

� Comunicações seguras com os protocolos SSL e S/MIME para proteger os 
usuários em trânsito.

�

�
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Kerio Connect: Unparalleled simplicity

Kerio Connect: Flexible Deployment

Kerio Connect: BYOD

Administrar e-mail, calendário e outras funcionalidades críticas com facilidade e 
eficiência
� Mantenha o controle de todas as suas implantações do Kerio de qualquer lugar usando o 

MyKerio. Gerencie várias implantações do Kerio Connect por meio de uma interface da 
Web centralizada complementar, fornecendo informações consolidadas do sistema, 
configuração de backup automático, monitoramento de status, notificações do sistema e 
configuração remota completa.

�

�

� Aproveite o acesso fácil a registros detalhados, relatórios e estatísticas de uso.

� Integre-se aos serviços de diretório populares, como o Apple Open Directory e o Microsoft Active Directory.

Implante rapidamente em qualquer ambiente de TI

Ofereça suporte BYOD suave e uniforme

� Implante lado a lado no mesmo hardware que outros aplicativos de negócios e em 
plataformas populares de hipervisor, como VMware e Hyper-V.

� Instale o software Kerio Connect no hardware existente através do suporte para a 
maioria das versões do Windows, Linux e Mac.

� Escolha o Kerio Cloud ou um provedor de hospedagem Kerio Connect autorizado e 
pule o gerenciamento de um servidor completamente.

� Integre o Kerio Connect aos processos de TI existentes para uma excelente 
experiência do usuário na área de trabalho ou em trânsito.

� Aproveite as ferramentas gratuitas de migração para migrar de maneira rápida e fácil 
do Exchange, do IMAP e de qualquer outro ambiente.
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Realize backups completos ou diferenciais sob demanda ou agendados de configurações 
de dados e de servidor, sem tempo de inatividade.

Tenha acesso administrativo e controle refinado a servidores, pastas públicas e pastas de 
arquivamento.

Permita que os usuários finais configurem seus próprios dispositivos móveis sem 
precisar da assistência da TI.

Exclua remotamente arquivos suspeitos e outros dados de dispositivos móveis 
para proteger os usuários contra invasões ou atividades mal-intencionadas.


