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Aker Spam Meter 1.0
Controle seus e-mails de forma precisa e segura.

Gerencie seus e-mails de forma precisa e segura
O Aker Spam Meter realiza o combate às mensagens indesejadas que prejudicam a produtividade dos funcionários no ambiente
corporativo. A solução possui também atualização diária de uma base de dados, gerada pela Aker, com informações sobre SPAM,
possibilitando identificar novas ameaças automaticamente.
A tecnologia desta solução utiliza um sistema de análise bayesiana que, atribuindo uma pontuação aos e-mails, classifica as
mensagens de acordo com o grau de probabilidade de serem ou não um SPAM. Desta forma, o Aker Spam Meter gera uma série de
dados estatísticos a partir de milhares de mensagens, levando em consideração grupos de palavras e características presentes. Com a
base de estatísticas gerada, uma mensagem pode ser analisada a partir da combinação das características presentes nesta base, para
então se atribuir uma nota final a ela.
O produto classifica as mensagens e dá uma nota, quanto mais próximo de 100, maior a certeza de que a mensagem é indesejada.
Quanto mais próximo de 0, maior a chance de ser uma mensagem legítima. A solução é comercializada em esquema de assinatura
com atualização diária de uma base de dados, gerada pela Aker. Possibilita que o produto identifique novas ameaças de forma
automática.
O Aker Spam Meter se integra com o Aker Firewall e com o Aker Secure Mail Gateway.

Produtos adaptados à sua realidade:
Mais uma barreira de proteção contra SPAM;
Atualização automática;
Diminuição do TCO;
Produto em português e inglês
100% desenvolvido no Brasil
Integrado aos softwares Aker Firewall e Aker Secure Mail Gateway;
Integrado ao Aker Firewall Box;
Integrado ao Aker Secure Mail Gateway Box.
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Administração
Múltiplos Administradores
Base de usuários para administração
Redes Administrativas
Níveis de administração
Atualização, Correção e Backups

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Gerenciamento do Sistema
Interface Gráfica (Aker Control Center)

Sim

Modos de Atribuição de Notas
Priorização
Redução de falso-positivo
Treinamento pelo usuário

Sim
Sim
Sim

Métodos de Treinamento pelo usuário
Plugin
Tarja HTML

Sim
Sim

Bases
Usuários
Grupos
Fabricante

Sim
Sim
Sim

Plugins
Microsoft Outlook
Thunderbird

Sim
Sim

Atualização
Automática
Agendamento

Sim
Sim

Integração
Firewall
AntiSPAM

Sim
Sim

Idiomas disponíveis
(Produto, manual do usuário, ajuda on-line e demais
documentos correlatos)
Português
Inglês

Sim
Sim

Outras Características
Licenciamento

Caracteristicas
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Por nº de usuários

Protocolos suportados:
ARP, TCP/IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, POP2, POP3, IMAP, SMTP, ECHO, SYSTAT, CHARGEN, SSH, TELNET, DNS, WHOIS, NNTP, RADIUS, GOPHER, DCE, NETBIOS, NAMP, GRE, SIP, H323,
LDAP, MD5, SHA1, DES, 3DES, BLOWFISH, AES, IKE, IPSEC, AH, ESP, RIPv2, OSPF, SNMP, X509, NTP.
Obs:
Algumas funcionalidades são opcionais. Consulte as revendas autorizadas.
As especificações contidas neste folder podem ser alteradas sem aviso prévio.
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Tela - Gerenciador de Clientes
A aba “Gerenciador de Clientes” é utilizada para configurar quais serão os ativos
(Firewalls, Anti-SPAM, etc.) que poderão se conectar ao Aker Spam Meter para fazer a
classificação de e-mails com o filtro bayesiano.

Tela - Gerenciador de Usuários
O Aker Spam Meter permite que sejam criados vários usuários com permissão de
acesso a console de gerenciamento do produto através do Aker Control Center, sendo
que os usuários criados podem possuir as permissões de escrita ou leitura. O menu
“Gerenciador de Usuários” é o local onde o administrador do produto irá gerenciar
(incluir/excluir/alterar) as informações a respeito desses usuários.

Tela - Base de Dados
Na aba “Base de Dados” é possível configurar a base de dados de e-mails e suas
classificações. Na pasta “Estados” são apresentadas as informações em relação ao
estado atual dos downloads e uploads das bases de dados.

Tela - Classificação de e-mail
A opção “Classificação de e-mail” permite ao administrador do produto realizar
verificações a respeito de determinadas mensagens. Essa opção permite que seja
colado o código fonte de uma determinada mensagem de e-mail para que o produto a
classifique. Dessa forma, o administrador do produto poderá ver qual a pontuação
que o Aker Spam Meter dará à mensagem.

