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Virus/Spam filter op uw domein
Virus en Spam filtering
Computervirussen vormen een serieuze bedreiging voor de
IT-infrastructuur van elke organisatie. Pogingen om het binnenhalen
en verspreiden van virussen intern te voorkomen, stranden nogal
eens op de gemakzucht van gebruikers of op capaciteitsgebrek bij
de verantwoordelijke afdelingen.
Medewerkers schakelen vaak de virusscanners op hun pc uit of
virusdefinities worden niet frequent genoeg geüpdate - en als een
virus eenmaal binnen is, is de schade al snel niet meer te overzien.
Daarbuiten geeft het groeiende probleem van ongewenste email
(spam) een steeds grotere belasting, irritatie en
pruductiviteitsverlies bij de gebruikers.
Momenteel bestaat ongeveer 90% van al het emai/ verkeer uit
spam!
Met het Virus/Spam Filter van Vanderhorn hebt u al die problemen
niet.
Wij bieden een abonnementsvorm aan waarbij alle attachments
door minimaal vier virusscanners van verschillend fabrikaat worden
gecontroleerd.
Gecomprimeerde attachments (.zip, .arj) worden uitgepakt, ook als
ze meervoudig zijn gecomprimeerd (.zip in .arj, en dergelijke), en
eveneens gescand. De virusdefinities van de scanners worden
meerdere malen per dag ververst, zodat ook nieuwe virussen snel
na hun ontdekking worden onderschept.
Besmette e-mail wordt niet doorgezonden; in plaats daarvan
ontvangt de geadresseerde een waarschuwingsbericht.
Met virusscanning door Vanderhorn hoeft u alleen nog uw lokale
virusscanners up-to-date te houden. Een tweede voordeel van deze
oplossing is dat u veel minder risico loopt dat virussen binnen de
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muren van uw bedrijf komen en zich daar verder verspreiden. Virusscanning met minstens drie verschillende programma’s vraagt
gespecialiseerde aandacht. Bij Vanderhorn staan we daarvoor
garant.
Ons Virus/Spam filter filtert alle email voor uw gehele domein.
U kunt daarbij kiezen uit de volgende twee opties:
Optie 1:
Mail aangemerkt als spam, wordt in een aparte mailbox op uw
server afgeleverd.
Deze kan dan zonodig worden gecontroleerd op onterecht als spam
aangemerkte berichten. Bij deze optie is het ook mogelijk om een
z.g. white-list aan te leggen van emailadressen waarvan de mail
nooit in de spam-mailbox terecht komt.
Optie 2:
Mail aangemerkt als spam, krijgt alleen de kwalificatie SPAM en u
kunt dan een filter in uw email/programma activeren die deze in
een aparte map deponeert.
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