
OPDAG MALWARE &
STOP SPAM
E-mail Security fra Heimdal 
er meget nemt at imple-
mentere, antispamfilteret 
kan skaleres til et hvilket 
som helst antal endpoints.
Analyse-vektorer fjerner 
automatisk vedhæftede 
filer med malware, filtrerer 
e-mails fra, som kommer 
fra ondsindede ip-adresser 
eller domæner eller dem, 
der indeholder ondsindede 
URL’er. 

E-mail 
Security

Filtrerer e-mails fra suspekte 
IP’er og domæner eller  

med ondsindede URL’er.

Beskytter mod 
phishing & CEO fraud

Fjerner malware i 
vedhæftede filer

APT scanning af mails 
indefra og opdage  

skjult malware

Blokere spam

HEIMDAL™
E-MAIL 

SECURITY

IT-kriminelle kan udnytte din virksomheds e-mail til at stjæle legitimationsoplysninger og få adgang 
til dine data.Vi anbefaler Heimdals™ E-mail Security, der anvender en række avancerede teknologier 
til at opdage malware, stoppe spam, ondsindede URL’er og phishing.

Passer på dine e-mails i din indbakke

E-mail Security fra HeimdalTM beskytter din indbakke ved at bruge avancerede analyseværktøjer til at scanne 
for faretruende elementer og blokere spam, malware og ransomware-trusler, før de når dit IT-system.

Sådan fungerer Heimdal™ E-mail Security »

Systemer til registrering 
af avancerede trusler

Anti Spam 
Systemer

Antimalware
Systemer

SMTP Analyser

Legitime mails
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Heimdal™ E-mail Security er et pro-
gram der finder malware, der på en 
snedig måde forsøger at finder vej 
til de forskellige IT-enheder, oftest 
uden virksomhedens viden om det.

Antimalware Systemer

E-mail Security vil tjekke hver 
eneste mail med sit antispam 
system og vurdere, om mailen er 
spam. 

Antispam Systemer

De fleste bruger en SMTP-server dagligt, 
hver gang de sender en e-mail. Disse 
SMTP- servere kan være fyldt med spam 
og andre IT-trusler. Med Heimdal™ E-mail  
Security bliver disse servere scannet for 
IT-trusler.

SMTP* Analyser

Den største fare ved APT-angreb er, at  
selv når de opdages og den umiddelbare 
trussel synes at være væk, kan hackere 
have efterladt adskillige bagdøre, der  
åbner muligheden for at vende tilbage. 
E-mail Security kan registrere APTtrusler.

Systemer til registrering af APT** 

*SMTP Simple Mail Transfer Protocol
**APT Advanced Persistent Threat


