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Solução de Proteção e Arquivamento de Email Corporativo em Nuvem
O email consolidouse como uma ferramenta essencial nos negócios e atualmente é
um dos principais serviços de missão crítica nas organizações privadas e no setor
público. No entanto, juntamente com muitas vantagens, surgiram ameaças
significativas à segurança da informação e a administração do correio email corporativo
tornouse um desafio aos Gestores de Tecnologia.

Visão Geral

Além das ameaças de conteúdo malicioso e demandas em prover alta disponilibidade,
surgiram necessidades como a prevenção do vazamento de dados e criptografia das
informações sensíveis trafegadas no email corporativo.
O controle eficaz de spams, sem comprometer o recebimento de emails válidos,
continua sendo um desafio constante, sendo que cerca de 87% do tráfego de email
corporativo diário é categorizado como conteúdo indesejado. Esta situação exige a
adoção de soluções eficazes que garantam a disponibilidade e a segurança do serviço
de email institucional.
O VSM ﴾Vertip Secure Mail﴿ é uma solução de classe corporativa que oferece proteção,
arquivamento, criptografia, conformidade e alta disponibilidade para infraestrutura de
correio eletrônico em nuvem. A solução é escalonável para implementação em
ambientes complexos, suporta integração nas mais variadas plataformas e topologias.
Com o mesmo nível de proteção da linha baseada em hardware e virtual appliance, a
versão em nuvem ﴾HMS﴿ permite expandir a infraestrutura de emails sem preocupação
com investimentos em hardware ou instalação de software.

Recursos de
Proteção de
Conteúdo

Proteção Efetiva contra Ameaças
O VSM oferece proteção efetiva contra ameacas tradicionais de conteúdo no email,
como spams, vírus, phishings e ataques ao protocolo SMTP como DDoS, DHA e
botnets. Utiliza 14 camadas combinadas de filtragem, análise de conteúdo, estatísticas
de volume, reputação de origem e comportamento da conexão SMTP.
Proteção baseado na origem
Utilizando database de reputação de nacional e internacional baseada na origem IPv4 e
IPv6, o VSM classifica cerca de 90% do tráfego na camada de sessão SMTP, antes do
processo de varredura ﴾scanning﴿, preservando todos os dados da conexão e
reduzindo a carga nos servidores de email internos.
Proteção de Hora Zero
A tecnologia de Zero Hour fornece proteção em tempo real na hora zero, não
necessitando aguardar a publicação de definições de spams, phishing e vírus.
Imediatamente após a identificação da ameaça, são geradas definições automáticas e
disponibilizadas em tempo real, conferindo alto grau de proteção contra ameaças de
horazero e diazero.
Proteção efetiva contra Phishing
O produto possui engine específica para deteção de phishing onde atua na correlação
dos links da mensagem e outros parâmetros, como: origem, cabeçcalhos,
apontamentos, tags HTML, entre outros elementos. Possui mais de 580 de templates
antiphishing em português que circulam em redes nacionais, fornecendo mecanismo
de proteção efetiva contra phishings em português, superior a produtos que não
coletam dados de redes regionais no Brasil.
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Recursos de
Segurança e
Conformidade

SMTP Listener
Possui suporte avançado a SMTP Listener, permitindo criar filas de comunicação
independentes e proporcionando aumento de até 60% no desempenho na entrega de
mensagens. Com o recurso de SMTP Listener é possível definir a quantidade de emails
e conexões simultâneas que determinado segmento da rede poderá estabelecer,
permitindo aplicar parâmetros restritivos para o fluxo convencional de emails dos
usuários e parâmetros abrangentes para aplicações internas como sistemas ERP,
newsletter, Nfe, etc, maximizando o desempenho do fluxo de entrega de mensagens
inbound e outbound.
Engine Rate Control
Permite definir parâmetros para limitar o tráfego por endereço IP de origem, evitando
sobrecarga na rede e nos servidores de correio. Com a nova engine Rate Control é
possível definir a quantidade de mensagens que determinado IP poderá enviar e a
quantidade que o mail server interno poderá receber, evitando sobrecarga mesmo sob
ataques massivos de spam. Também e possível definir a taxa de envio de mensagems
para domínios externos, por exemplo, evitando rejeição por provedores.
Proteção DoS e DHA
O VSM detecta ataques DoS e DHA através da reputação convencional do endereco IP
de origem e principalmente, através do comportamento da conexão SMTP, aplicando
automaticamente penalização do endereco IP atacante, como limitação de quantidade
e tempo de conexão, dessa forma garante o fluxo SMTP e preserva o processamento
do appliance virtual.

Recursos de
Proteção da
Infraestrutura

Filtro por Expressão Regular
A engine de filtragem permite aplicar regras convencionais de bloqueio, ou através
dicionários de padrões e permite a criação de dicionários customizados utilizando
expressão regular ﴾Regex﴿.
Criptografia de Mensagens
Além das tecnologias tradicionais de criptografia baseadas no protocolo, como TLS,
TLS Policy e SSL, o VSM possui um armazenamento criptografado de mensagens que
estão em quarentena ou na área de auditoria, atendendo assim requisitos de
privacidade de dados. Esta funcionalidade atende também normatizações e legislação
de proteção de dados.
Archiving e Quarentena
Possui quarentena e archiving de emails integrado ao produto, não necessitando de
solução complementar para arquivamento de mensagens. Permite o armazenamento
externo em Block Storage S3. Suporta políticas de retenção de forma independente
para archiving e quarentena. O período de armazenamento padrão é 12 meses.
Auditoria de Mensagens e Compliance
A garantia da integridade da mensagem é vital para qualificação do email como
evidência em auditorias, ou investigações administrativas e legais. O VSM registra as
informações do tráfego de emails, preservando o metadata da mensagem intacto.
Permite aplicar conformidade com a LGPD, normatizações 27001, entre outras.
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Proteção contra ataques de bounce
A tecnologia de validação de bounce inclui chave de assinatura customizável para as
mensagens enviadas através do appliance, recusando bounces falsificados em
ataques massivos.
Recursos de
Proteção da
Infraestrutura

Detecção de Botnets
O VSM prove detecção de botnets através da reputação de origem e por
comportamento da conexão SMTP, o que permite identificar a origem do ataque,
incidência e frequência em que ocorre conexões massivas de botnets.
Controle por País
Utilizando database GeoIP é possível configurar a solução para recusar tráfego SMTP
originário de determinado país e criar redes confiáveis do país bloqueado, dessa forma
fornece recurso adicional para aplicação de controles de conexão e mitigação de
ataques massivos.
AntiSpoofing
Além das validações convencionais de origem como SPF, DKIM/Domain Keys, Sender
ID e DMARC, o VSM previne a falsificação do remetente da mensagem, bloqueando
emails que utilizam o domínio da organização em redes não confiáveis ou por usuários
não autenticados.
Cluster de Alta Disponibilidade
Fornece disponibilidade do serviço de email através de cluster ativoativo e load
balance de carga. A arquitetura de cluster do produto oferece redundância completa de
dados e configurações, sem necessidade de console dedicada. Todas os dados,
configurações, estatísticas, logs de mensagens, indexação de dados e quarentena,
estão disponíveis em qualquer appliance ou instância do cluster.

Recursos de
Administração e
Gerência

Multiníveis de Administração
Controles de acesso multiníveis permitem criar perfis para auditoria interna de emails.
Suporta administradores com permissões somente de leitura, administração por
domínios, administração de grupos de usuários, entre outros.
Atualização Simplificada
Reduz custos operacionais, pois a atualização de definições de spam, vírus e phishing
ocorre automaticamente sem necessidade de intervenção manual do administrador
através do recurso de Smart Update.
Compatibilidade e Integração
Compatível com servidores de email de forma transparente como MSExchange,
Zimbra, . Arquitetura que integra usuários e grupos Microsoft Windows Active Directory,
NDS, Oracle Internet Directory, Unix LDAP.
Monitoramento e Relatórios
Fornece relatórios padronizados e agenda de relatórios com cerca de 50 relatórios
customizáveis em vários formatos como PDF, XML, HTML e CSV. Suporta
monitoramento através de dashboard, MIBs SNMP, syslog e API do appliance.
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Cloud Architecture

Architecture Layers

Mais informações

Para saber mais sobre como o VSM pode atender sua organização, conhecer cases de
clientes do setor privado e instituições públicas, solicite através do email
contato@vertip.net ou por um Partner Certificado.
Para solicitar uma instância na nuvem e chave Trial de 30 dias do produto, envie email
para trial@vertip.net
www.vertip.net
CERTIFIED PARTNER

Todas as marcas, logomarcas, nomes e logotipos são de propriedade dos seus respectivos titulares.
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