
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE
DLA BIZNESOWEJ POCZTY E-MAIL
Zapewnij sobie pełne bezpieczeństwo dzięki Retarus Secure
Email Platform

Opatentowane technologie bezpieczeństwa chronią zarówno przed znanymi, jak i wcześniej nieodkrytymi
atakami phishingowymi i cybernetycznymi.

Architektura oparta na API umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail bezpośrednio z niemal każdej aplikacji
biznesowej lub ekosystemu.

Wielowarstwowe zarządzanie reputacją gwarantuje najwyższy wskaźnik dostarczalności
dla e-maili transakcyjnych i marketingowych.

Szyfrowanie wiadomości i załączników zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i poufność danych
dla biznesowej komunikacji elektronicznej.

Ciągłość poczty elektronicznej z aktywną
kopią zapasową zapewnia bezproblemowe
przełączenie fail-over w przypadku, gdy infrastruktura
poczty elektronicznej nie jest dostępna.

Zgodna z prawem archiwizacja, podpisy i
zapobieganie utracie danych umożliwiają
bezproblemowe przestrzeganie przepisów nawet
w złożonych środowiskach.

Lokalne zespoły wsparcia na całym
świecie dostępne 24/7, w lokalnym języku
i z ponad 25-letnim doświadczeniem.

Rozpoznawanie treści, wykrywanie języka i
przetwarzanie wstępne ułatwiają digitalizację,
automatyzację przepływu pracy i
optymalizację procesów.
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Kompleksowy pakiet najlepszych
rozwiązań dla indywidualnych potrzeb

Odporność na zaawansowane ataki socjotechniczne
Ochrona przed spoofingiem
Przeciwdziałanie narażeniu biznesowej poczty
elektronicznej
Przyjazny dla użytkownika końcowego

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami
Wielokrotne skanowanie antywirusowe (4x)

Technologia sandbox (oparta na technologii Palo Alto)

Natychmiastowa ochrona w czasie kliknięcia
Wykrywanie oszustw CxO

Ochrona podstawowa
Zarządzanie ruchem przychodzącym
Wielokrotne skanowanie antywirusowe 
Zaawansowany mechanizm antyspamowy 
Filtr antyphishingowy oparty na sztucznej inteligencji

BEZPIECZEŃSTWO POCZTY
ELEKTRONICZNEJ

Zapewnia aplikacyjne wiadomości e-mail
dla Microsoft 365 / Google Workspace
Zaprojektowane z myślą o płynnej integracji aplikacji
Automatyczne szyfrowanie
Bezproblemowe zarządzanie wieloma dostawcami
usług internetowych
Szczegółowe monitorowanie i raportowanie danych
poprzez API

Zaprojektowane z myślą o niezawodności
i skalowalności

Natychmiastowa skalowalność w przypadku
dużego natężenia ruchu
Zaawansowane zarządzanie reputacją
Zapobieganie powstawaniu blocklist dzięki
inteligentnemu routingowi
Elastyczne opcje dla HA i globalne centra danych

Większa wydajność procesów dzięki
wzmocnionemu ruchowi aplikacji

TRANSAKCYJNA POCZTA
ELEKTRONICZNA

Szybka reakcja i ciągłość poczty elektronicznej
Monitorowanie poczty elektronicznej na żywo
Wyszukiwanie poczty e-mail w czasie rzeczywistym

danych po awarii
Zaawansowane rozwiązania odzyskiwania

Rozwiązania dla złożonych środowisk
API dla aplikacji firm trzecich

rzeczywistym
Interfejs SIEM do analizy danych w czasie

Integracja z Microsoft 365 / Google Workspace

Archiwizacja w czasie rzeczywistym wszystkich
wewnętrznych / zewnętrznych wiadomości e-mail
Archiwum dostępne również dla Office 365
Szczegółowe rejestrowanie dostępu i zmian
Granularne przydzielanie praw dostępu administratora

Zgodna z przepisami obsługa ruchu
pocztowego w złożonych środowiskach

INFRASTRUKTURA
I ZARZĄDZANIE

Szyfrowanie i podpisywanie
Szyfrowanie za pomocą S/MIME, PGP i OpenPGP
Zaawansowane podpisywanie wiadomości

Spójne szyfrowanie w trakcie przesyłania
wychodzących

Szyfrowanie end-to-end dla
dowolnych połączeń

OCHRONA
INFORMACJI

Liczne funkcje i prostota obsługi
Obsługa szyfrowania bez klucza
Niezależność od urządzeń (mobilnych i stacjonarnych)

Ekonomiczny model oparty na zasadzie
"płać za użytkowanie"

Zapobieganie utracie danych (DLP)
Sprawdzanie zewnętrznych wiadomości e-mail

Kompleksowy monitoring wysłanych wiadomości email

pod kątem zdefiniowanych wzorców (IBAN,
nr karty kredytowej, typy załączników)


