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Assuma o controle de sua segurança de e-mail 
e bloqueie spam com o GFI MailEssentials®.

O GFI MailEssentials oferece proteção abrangente e configurável 
em várias camadas contra as ameaças de e-mail de hoje.

Parte da família de produtos da GFI Communications

Filtragem de spam poderosa Bloqueia malwares de email

Controle granular baseado no usuário
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O GFI MailEssentials protege sua rede de e-mail contra vírus transmitidos por e-mail e 
outras ameaças de malware usando tecnologias avançadas de filtragem de e-mail e 
até cinco mecanismos de verificação antivírus.

Com uma taxa de captura de spam de mais de 99% e um mínimo de falsos positivos, os 
administradores de TI podem ter certeza de que o e-mail da empresa é seguro e livre de 
spam.

O GFI MailEssentials coloca o controle nas mãos do administrador e do usuário, com um 
painel central de gerenciamento de e-mail baseado na Web e ferramentas de geração de 
relatórios por e-mail.

O GFI MailEssentials está disponível em três edições:
• Unified Protection Edition: solução abrangente baseada em servidor, que mantém 

e-mails livres de spam e protege a rede contra vírus e outras ameaças transmitidas 
por e-mail.

• Anti-spam Edition: proteção baseada em servidor que mantém e-mails livres de 
spam e bloqueia phishing de e-mail.

• EmailSecurity Edition: segurança em várias camadas que protege a rede contra 
vírus e outros malwares.

Recursos disponíveis na edição Anti-spam:
• SpamRazor: remove mensagens de e-mail indesejadas com base na reputação de 

e-mail, impressão digital de mensagens e análise de conteúdo.
• Anti-phishing: bloqueia e-mails que contêm links que apontam para sites de phishing 

conhecidos ou palavras-chave de phishing comuns.
• Os mecanismos antivírus da Kaspersky, Sophos e Cyren são opcionais. O GFI 

MailEssentials pode usar até cinco mecanismos antivírus para verificar emails de 
entrada e responder a ameaças.

Recursos disponíveis no EmailSecurity Edition:
• Antivírus da Avira: protege os dados contra todos os tipos de malware, incluindo 

ransomware, cavalos de Tróia e spyware, com muito pouco impacto no desempenho.
• Antivírus BitDefender: Um mecanismo antivírus muito rápido e flexível que pode 

reconhecer e digitalizar uma ampla gama de formatos para garantir mensagens 
livres de vírus.

• Trojan e Executable Scanner: verifica trojans e executáveis maliciosos. Coloca em 
quarentena qualquer executável que executa atividades suspeitas, como acessar um 
modem, fazer conexões de rede ou acessar o catálogo de endereços.

• Remoção automática de scripts HTML: protege contra ataques lançados por links 
em emails.

• Mecanismo de exploração de e-mails: bloqueia as explorações incorporadas em um 
e-mail que podem ser executadas na máquina do destinatário.

• Os mecanismos antivírus da Kaspersky, Sophos e Cyren são opcionais. O GFI 
MailEssentials pode usar até cinco mecanismos antivírus para verificar emails de 
entrada e responder a ameaças.

Recursos disponíveis em todas as edições:
Filtragem avançada de conteúdo.• 

• Suporte completo a Unicode.
• Controle de vários servidores do GFI MailEssentials no mesmo console.
• Suporte para ambientes virtuais.

www.gfi.com

Para obter uma lista completa dos escritórios/detalhes 
de contato da GFI em todo o mundo, visite: 
www.gfi.com/contact-us

© 2017 GFI Software - Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de produtos e empresas aqui mencionados 
podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. 
Até onde sabemos, todos os detalhes estavam corretos no 
momento da publicação; Esta informação está sujeita a alterações 
sem aviso prévio.

GFI MailEssentials é uma marca comercial registrada, e GFI e o 
logotipo da GFI Software são marcas comerciais da GFI Software 
na Alemanha, EUA, Reino Unido e outros países.

Suporte para a maioria das 
plataformas de mensagens líderes 
do setor, incluindo o Microsoft® 
Exchange 2007, 2010, 2013 e o 
Lotus® Domino®.

Alta taxa de detecção de spam (mais 
de 99% com zero positivos falsos) 
através de várias tecnologias 
anti-spam.

Verificação de vírus com até cinco 
mecanismos de verificação, incluindo 
Avira e BitDefender ™.

Os usuários podem gerenciar e-mails 
em quarentena, definir listas brancas 
e negras com o suplemento 
SpamTag Outlook®.

Instalação baseada em servidor sem 
necessidade de software cliente.

Painel baseado na Web para 
gerenciamento de e-mail fácil e em 
tempo real

Solução de segurança de e-mail 
multi-camadas a um excelente preço.

Comece seu teste GRATUITO em gfi.com/mailessentials 
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Requisitos de sistema

Para obter uma lista completa dos 
requisitos do sistema, visite: 

GFI MailEssentials está disponível em:
Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano, Russo e
Polaco.
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Resumo das vantagens


