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Mail ExpressTM
Proteja a troca de arquivos em sua empresa

Recursos principais:
>
>
>
>
>
>
>

Troca de arquivos grandes
para empresas

Tamanho ilimitado de arquivos
Integração com o Outlook
transferências de arquivos por HTTPS
Auditoria e relatórios
Compatível com IPv6
Integração com o Active Directory via LDAP
Protocolos aprovados de acordo com
a FIPS 140-2

As transferências de arquivos entre pessoas (ou assistemáticas) fazem parte
das operações diárias nos negócios. Porém, muitas vezes são usados métodos
não aprovados e inseguros (como contas pessoais de e-mail ou sites de
compartilhamento em “box”), pois os usuários não têm, na infraestrutura atual,
uma forma simples de lidar com a transferência de arquivos grandes. O Mail
Express fornece uma maneira fácil e aprovada para fazer essas transferências
com segurança.

A solução do Mail Express
O Mail Express possibilita a transferência fácil e segura de anexos de e-mail,
mantendo a mecânica do anexo da perspectiva do remetente. Usando o
add-on para Microsoft Outlook ou o portal seguro da Web, o Mail Express
permite enviar anexos de e-mail sem problemas, da maneira habitual,
acrescentando ainda funcionalidades de controle da TI, auditoria, conformidade
com políticas e armazenamento com auto-manutenção em segundo plano.

3. O Mail Express insere links no lugar de
anexos; a mensagem é enviada pelo
caminho caminho normal do e-mail.

1. Usando um navegador
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da Web ou o conveniente
suplemento do Outlook,
o usuário pode enviar
e-mails com anexos de
qualquer tamanho.

4. O destinatário abre o e-mail

com a mensagem do remetente
e os links para baixar os anexos.

Servidor de e-mail

Usuário B

Usuário A
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2. Os anexos são removidos

do e-mail e armazenados no
servidor do Mail Express.
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5 O destinatário clica nos links
5.
para baixar; os arquivos são
transferidos do servidor do
Mail Express para o destinatário por uma conexão
segura.
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Recursos do Mail Express:
>
>
>
>
>
>
>

Opções de implantação:

Controle de anexos baseado em políticas
Validade e retenção de arquivos separadas
Integração com o Globalscape DMZ Gateway®
Capacidade de continuar uploads e downloads de arquivos
Controle detalhado de pacotes para o usuário e o
administrador
Portais da Web personalizáveis
Controle robusto do administrador sobre os usuários,
incluindo a obrigatoriedade de uso de protocolos aprovados
de acordo com a FIPS 140-2.

>
>

>

O banco de dados pode ser local ou
externo ao servidor do Mail Express
Para Outlook implantado facilmente
usando a infraestrutura de TI existente
(GPO, SCCM)
Local ou hospedado em nuvem

Principais benefícios:
Sem necessidade de treinamento dos usuários
A integração com o Microsoft Outlook e o formulário de e-mail da
Web fácil de usar permitem um alinhamento perfeito com o fluxo de
trabalho diário dos usuários.

Redução da carga de Trabalho da equipe de TI – opção ao FTP
Reduz a necessidade de gerenciar contas FTP, contas externas
de uso único e o armazenamento do servidor de e-mail. Reduz a
necessidade de gerenciar contas FTP, contas externas de uso único e o
armazenamento do servidor de e-mail.

Recursos de resposta do destinatário
Fornece acesso fácil para os destinatários dos pacotes devolverem
arquivos grandes, embora tenham seus próprios limites de anexos.

Requisitos de sistema
Servidor
> Windows Server 2012
> Windows Server 2012 R2, requer o componente de GUI (64 bits)
> Windows Server 2008 R2
Banco de dados
> SQL Server 2008 R2 ou posteriores
Cliente
> Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010, 2013
> Qualquer dispositivo com navegador
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