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  آنالیز چند الیه ضد اسپم که منجر به افزایش دّقت
 شود.می %98تشخیص به باالتر از 

  3نرخ تشخیص اشتباه کمتر از% 

  مجهز به دو موتور ضد ویروس 

 و گزارشگیري زنده مدیریت تحت وب 

  نگهداري آساننصب، مدیریت و 

  قابل ارائه به صورت دستگاه فیزیکی و یا به صورت
 يابر ایمجازي  و 

 

 معرفی

 يشرکتهایکی از ابزارهاي ارتباطی حیاتی  لیمیا
 ییکارا، يبهره ورمزایاي زیادي مانند افزایش  است که يامروز

متاسفانه در ورد. آرا به ارمغان می ها نهیدر هز ییو صرفه جو
گره میمه يدهایتهدارتباطات ایمیلی با  ار،یبس يایکنار مزا

ممکن است ، شبکه شما بیتخر ییتواناعالوه بر که خورده است 
به شما و تجارت شما  يبرا یو مال یحقوق يجد يامدهایپ

 بر  کیکل ایو  لیمیساده باز کردن ا اقدام شته باشد.داهمراه 
عالوه بر ها را آزاد کند که  روسیتواند ومی نکیل کیروي 
 يامدهایتواند پمی شبکه شما، یداخل يساختارها بیتخر

 بهمراه داشته باشد. کالینت ها يرا برا يرانگریو

SpamTitan    ،(اسپم تایتان )سازمان  لیمیا کیتراف تیریبا مد
ها و بدافزارها،  روسیو، ناخواسته يو با مسدود کردن نامه ها

 کند.میمحافظت  داتیسازمان را در برابر تهد

 ست؟یچاسپم تایتان 

است که از  لیمیکامل ا یتیراه حل امن کی اسپم تایتان  
 کند.میمحافظت  انتانیتجارت شما، کارمندان شما و مشتر

 تیریو مد میتنظ يراه حل فوق العاده ساده برااسپم تایتان 
توان به مواردي مانند میازجمله ویطگیهاي آن است و ایمیل 

و  روسیمسدود کردن و، هرزنامه شناسایی ٪99,97 دقت
 نیو همچن یاسکن خروج، تیکنترل احراز هو، بدافزار

  ، اشاره کرد.يقو يگزارشگر يساختارها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 م؟یکنمیاستفاده اسپم تایتان از    چرا

بصورت هدفمند ساخته شده است تا بتواند به اسپم تایتان 
از کاربران و شبکه خود در برابر  یمشاغل کمک کند تا براحت

 ها و بدافزارها محافظت کنند. روسیناخواسته، و يها لیمیا

 (on-premise)اسپم تایتان به دو صورت ابري و نصب در محل 
  شود.ارایه میبه شکل دروازه ایمیل، 

 يها رساختیدر ز یشده تا براحت یطراح يگونه ا يحل ابر راه
اسپم تایتان ساده است.  اریموجود ادغام شود و گسترش آن بس

 لیمیا کیدهد که ترافمیامکان را  نیبه کسب و کارها ا يابر
 کنند. لتریف ،صرف وقت ای یاضاف يها نهیسازمان را بدون هز

 ومرکز داده سازمان نصب شده در  ) Gatewayحل درگاه( راه
امکان   ستمیس ریمد کی ياز کنترل را برا يتر قیسطح دق

  کندمی ریپذ

 

 مشخصات محصول 

 هرزنامه لتریف

هرزنامه به کاربران  یاز دسترس يریجلوگ يبرااسپم تایتان 
راه حل  نیکند. امی لتریسازمان شما را ف لیمیا کیتراف ،شما

هرزنامه  لیو تحل هیتجز قیهرزنامه را از طر صتشخی 99,97٪
  :کندمی  نیاست، تضم ریکه شامل موارد ز هیچند ال

http://www.spamtitan.ir


SpamTitan Mail security     
 

  امنیت جامع و موثر ایمیل سرور

 

                                          
   www.spamtitan.ir 

 تیست وب سایل، )RBL( یدر زمان واقع اهیس يها ستیل 
) SURBLشده اند( ییناخواسته شناسا يها لیمیکه در ا ییها
  .يزیب لیو تحل هیفرستنده و تجز استیس يچارچوب ها، 

 امکان شما به ٪0,03موارد همراه با نرخ مثبت کاذب کم  نیا 
را  یاصل لیمیکاربران هرگز ا رایراحت باشد ز التانیدهد خمی

ناخواسته محافظت  يها لیمیاما در مقابل ا، دهندمیاز دست ن
 شوند. می

 و بدافزار روسیکردن و مسدود

که    ClamAVو  Bitdefender استفاده از دو موتور ضد ویروس
 يها و بدافزارها  که در تالش برا روسیمسدود کردن و يبرا

راه حلی اثبات شده هستند،  لیمیا قینفوذ به شبکه شما از طر
  و موثر است.

 اهیس ستیل/دیسف ستیل

فرستنده  لیمیا يدهد آدرس هامیراه حل به شما امکان   نیا
که  یمعن نیبه ا، دیقرار ده اهیس ستی/ ل دیسف ستیرا در ل

آدرس  کی قیاز طر شهیکه نامه ها را هم دیانتخاب کن دیتوانمی
 .دیقبول کن ایخاص مسدود  لیمیا

 رندهیگ دییتاو  دهی گزارش

را در زمان ها و  يا نهیقرنط يتواند گزارش هامیاسپم تایتان 
 نهیکاربران ارسال کند. گزارش قرنط يفواصل مشخص برا

کاربر ارسال نشده  ياست که برا ییها لیمیاز ا یستیشامل ل
 ییاست. کاربر نها روسیو ایاسپم  يبه طور بالقوه حاو رایاست ز

 نهیگزارش قرنط درموجود  يها لیمیا ردیبگ میتصم تواندمی
 حذف کند. ایو  دیسف ستیل، لیرا تحو

 یخروجایمیل هاي   اسکن

 یاتیح اریبسسرور  لیمیاز ا یخروجایمیل هاي اسکن  امروزه
ها از سازمان شما  روسیامر از ارسال هرزنامه و و نیاست. ا

 ستیشما در ل يها IPاز قرار گرفتن  نیبنابرا، کندمی يریجلوگ
 اهیس ستیل يها سیاز سرو یکیبه عنوان اسپمر توسط  اهیس

  کند.می يریجلوگ یجهان

در صورتیکه ایمیل سرور شما در لیست سیاه قرار بگیرد، ارسال 
ایمیل مختل شده و تقریبا به هیچ جا ایمیل ارسال نمی شود. 

از لیست سیاه امري وقت گیر و سخت است. IPخارج کردن 

تایاتان با اسکن ایمیلهاي خروجی، از این امر جلوگیري اسپم 
  کند.می

 تیهو احراز

دهد که در هر میوب به شما امکان  تیاحراز هو ماتیتنظ
 ستمیکه کاربر در ورود به س یتیروش احراز هو دیدامنه، بتوان

 ریز تیاحراز هو ي. روش هادیاستفاده کرده است را کنترل کن
  شوند: می یبانیپشت

 IMAPو LDAP ،SQL server ،POP3فرض)،  شی(پ یداخل

کند می نیتضم یخارج تیاحراز هو ياز ماژول ها یبانیپشت
رمز عبور را به خاطر  نیخواهند چندمیکه کاربران ن یکه زمان

مناسب  تیبه سرور احراز هو، ورود يبسپارند. تمام تالش ها
  آن دامنه منتقل خواهد شد. يبرا

 :قرنطینه مدیریت

SpamTitan مدیریت امکان شبکه مدیر و نهایی کاربر براي 
  .کندمی فراهم را هااسپم

یک شرکت ایرلندي فعال در  Titan HQ :TitanHQ درباره
و امروز تاسیس شده  1999در سال باشد که حوزه امنیت می

دارد. اسپم کشور جهان  120از  شیدر ب يمشتر 5000از  شیب
شرکت بوده و یک آنتی اسپم فوق تایتان، اولین محصول این 

  العاده قوي و برنده جوایز متعدد از سازمانهاي جهانی است.

  

  

  

  
  

  رانیدر ااسپم تایتان انحصاري  ندهینما -سامانه آرکا انیرا

  

  
 باشد.کلیه حقوق مادي و معنوي محفوظ و متعلق به شرکت رایان سامانه آرکا می
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