
FortiMailTM

Segurança abrangente para mensageria 

Segurança comprovada

Os appliances FortiMail (em versões física e virtual) constituem poderosas e consagradas 
plataformas de segurança para mensageria, perfeitas para organizações de todos os portes – de 
pequenas empresas a carriers, provedores de serviços e grandes corporações. Planejados 
especificamente para os sistemas de mensageria mais exigentes, os appliances FortiMail 
incorporam anos de experiência da Fortinet na proteção de redes contra spam, malwares e outras 
ameaças relacionadas com e-mails.

Proteção inteligente

Os appliances FortiMail impedem que os sistemas de mensageria transformem-se em sistemas 
de entrega de ameaças. Seu mecanismo de filtro de entrada bloqueia spams e malwares antes 
que sobrecarreguem a rede e afetem os usuários. A tecnologia de inspeção de saída bloqueia 
spam e malwares na saída (incluindo o tráfego móvel), impedindo que gateways antispam 
externos incluam sua empresa nas listas de spam. O bloqueio dinâmico / estático de usuários do 
FortiMail proporciona controle individualizado sobre todas as políticas e usuários de e-mail.

Tenha certeza de entregar conteúdo seguro com as opções de criptografia IBE (baseada em 
identidade), S/MIME ou TLS. Previna o vazamento acidental ou intencional de dados importantes 
usando os dicionários predefinidos ou personalizados do FortiMail.

Alto desempenho e flexibilidade incomparável

Os appliances FortiMail garantem roteamento e segurança de alto desempenho para os e-mails, 
utilizando múltiplos filtros antispam de alta precisão. Este recurso, aliado à proteção em tempo 
real de antivírus e antispyware dos consagrados serviços FortiGuard, garante segurança de 
mensageria extremamente rápida e precisa, sem afetar os usuários finais ou atrasar suas 
comunicações. Graças à incomparável flexibilidade do FortiMail, sua empresa pode implementar 
a segurança de mensageria de forma que atenda às suas necessidades específicas.

Segurança abrangente 
para mensageria

Recursos          Benefícios

9 Inspeciona mais de 2 milhões 
de e-mails por hora 

9 Incomparável flexibilidade de 
implementação

9 Tecnologia IBE (criptografia 
baseada em identidade) nos 
métodos push e pull

9 Usa dicionários personalizados 
ou predefinidos para prevenir 
vazamento de dados

9 Políticas de e-mail e de 
segurança em nível 
individualizado

9 Atualizações em tempo real 
dos serviços FortiGuard®

DATASHEET

Implementação de appliances físicos ou 
virtuais em modos Transparente, Gateway ou 
Servidor

Todos os servidores de e-mail do mercado são implementados em modo Servidor (alguns 
oferecem modo Gateway). A Fortinet é o único fabricante a oferecer modo Transparente, permitindo 
ao FortiMail interceptar e-mails sem alterar os registros DNS MX ou as configurações de rede dos
servidores de e-mail existentes.

Criptografia baseada em identidade nos 
métodos push e pull

Garantia de entrega segura do conteúdo confidencial ou regulamentado. Extremamente fácil de 
implementar – sem necessidade de hardware ou software adicional, sem provisionamento de usuários
e sem pré-cadastro de destinatários.

DLP (prevenção de vazamento de dados) e 
conformidade a padrões

Detecção do vazamento acidental ou intencional de dados confidenciais ou regulamentados. Garantia 
de conformidade a padrões PCI-DSS ou HIPAA por meio do bloqueio de mensagens que contenham 
padrões de dados definidos, ou criando políticas para criptografia de determinados e-mails.

Previne a inclusão de remetentes legítimos em listas negras, por meio da identificação e bloqueio de 
terminais que estejam enviando spam, incluindo smartphones. Perfeito para carriers e provedores de 
serviços.

Proteção completa e multicamadas – com antivírus, antispam, antispyware e antiphishing – para 
número ilimitado de usuários, reduzindo significamente o TCO (custo total de propriedade).

Identificação e bloqueio de terminais que 
estejam enviando spam

Sem custo por usuário ou por caixa postal



ANTIVÍRUS  
•	 FortiGuard Antivirus Service
•	 Ações de quarentena, reempacotamento, substituição e 

monitoramento
•	 Varredura de arquivos dentro de arquivos
•	 Detecção de malwares

PROTEÇÃO BASEADA EM CONTEÚDO
•	 Filtro baseado em dicionários, no tráfego de entrada e saída
•	 Filtro por tipo de anexo
•	 Filtro por determinadas palavras

PROTEÇÃO CONTRA DOS (NEGAÇÃO DE 
SERVIÇO)
•	 Limitação de quantidade de mensagens enviadas / recebidas
•	 Ataque de endereço de destinatário
•	 Verificação de DNS reverso (anti-spoofing)
•	 Endereço de remetente falsificado

MODO SERVIDOR - RECURSOS ESPECÌFICOS
•	 Serviços SMTP, IMAP e POP3
•	 Suporte a SMTP sobre SSL
•	 Suporte a políticas de cota de espaço em disco para as contas 

dos usuários
•	 Acesso seguro por webmail
•	 Suporte a lista de usuários, grupos e apelidos
•	 Autenticação de conta local / LDAP
•	 Calendário no webmail
•	 Preferências de encaminhamento e auto-resposta de e-mails
•	 Sincronização do catálogo de endereços com LDAP

HA (ALTA DISPONIBILIDADE)
•	 Suportada em todos os modos
•	 Modos ativo-passivo
•	 Modo de sincronização de configuração (modos master e slave)
•	 Sincronização de filas de quarentena e de e-mails
•	 Detecção e aviso de falha de dispositivo
•	 Suporte a link status, failover e interface redundante 

CRIPTOGRAFIA
•	 Criptografia baseada em identidade para entrega push/pull
•	 Suporte S/MIME para criptografia Gateway-to-Gateway
•	 Suporte a protocolos strong-crypto, incluindo HTTPS, SMTPS, 

SSH, IMAPS e POP3S

GERENCIAMENTO, LOGGING E RELATÓRIOS
•	 Assistente rápido para configuração inicial
•	 Modos de gerenciamento básico / avançado
•	 Contas de administração baseadas em perfis e por domínio
•	 Logging e relatórios abrangentes, agregando atividades e 

incidentes
•	 Logging das alterações na configuração e dos eventos de 

gerenciamento
•	 Módulo de relatórios integrado
•	 Suporte ao FortiManager e ao FortiAnalyzer, permitindo 

gerenciamento centralizado
•	 Quarantena centralizada, perfeita para implementações de 

grande porte
•	 Suporte a SNMP, usando MIBs padrões ou privadas com traps 

baseados em limiares
•	 Suporte a servidor de armazenamento local ou externo, incluindo 

dispositivos iSCSI
•	 Suporte a Syslog externo

ANTISPAM
•	 FortiGuard Antispam Service
•	 Reputação global de remetentes
•	 URIs (identificadores uniformes de recursos) / endereços de e-

mail relacionados com spam e phishing
•	 Checksums de objetos relacionados com spam
•	 Regras heurísticas dinâmicas

•	 Greylisting (recusa temporária) de endereços IPv4 / IPv6 e contas 
de e-mail

•	 Reputação de remetente local (baseada em IPv4, IPv6 e ID 
de terminal) 

•	 Inspeção detalhada de cabeçalhos de e-mails
•	 Ações e avisos com perfis flexíveis
•	 SURBL/RBL (URIs de spam e listas negras em tempo 

real) fornecidas por terceiros
•	 Relatórios sobre quarentenas, tagging (rotulagem) e usuários 

finais
•	 Inspeção de PDFs e análise de imagens
•	 Black lists e white lists em níveis global / por domínio / por usuário
•	 Filttro estatístico bayesiano

SISTEMA
•	 Opções de implementação em modos Transparente, Gateway ou 

Servidor
•	 Configuração de interfaces flexível, incluindo suporte a VLAN e a 

interface redundante
•	 Inspeção de tráfego de entrada e saída
•	 Múltiplos domínios de e-mail, com personalização para cada domínio
•	 Suporte a endereços IPv6 e IPv4
•	 Hospedagem virtual usando pools de endereços IP para origem e/

ou destino
•	 Arquivamento de e-mails com base em políticas e opções de 

armazenamento remoto
•	 Suporte a autenticação SMTP por meio de LDAP, RADIUS, POP3 e IMAP
•	 Roteamento de e-mails baseado em LDAP
•	 Inspeção de usuários usando atributos LDAP por política (domínio)
•	 Webmail com interface abrangente, para implementações em modo 

Servidor e gerenciamento de quarentenas
•	 Gerenciamento de filas de e-mails
•	 Suporte a múltiplos idiomas nas interfaces do webmail e da 

administração
•	 Validação de e-mails
•	 Lista local de reputação de remetentes com base em:
•	 SPF (framework de políticas de remetentes) 
•	 DKIM (e-mail identificado por chaves de domínios)



FortiMail - Opções de implementação 
Escolha a partir de três modos de implementação – Transparente, Gateway  ou Servidor – para atender às suas necessidades 
específicas de segurança de mensageria, ao mesmo tempo em que minimiza as mudanças na infraestrutura e as interrupções de 
serviços:

•	 Modo Gateway: Fornece serviços de proxy MTA 
(agente de transferência de e-mail), no tráfego 
de entrada e saída, para gateways de e-mail 
existentes. Uma simples mudança no registro 
MX DNS redireciona os e-mails para o FortiMail, 
para varredura antispam e antivírus. O 
dispositivo FortiMail recebe as mensagens, 
verifica se existem vírus ou spam e as 
retransmite para o servidor de destino.

•	 Modo Servidor: O dispositivo FortiMail atua como 
um servidor de mensageria independente, com a
funcionalidade total de um servidor SMTP, 
incluindo suporte flexível para acesso seguro 
POP3 / IMAP / webmail. O FortiMail varre o e-mail 
em busca de vírus e spam antes de entregá-lo. 
MTAs externas podem conectar-se ao appliance, 
permitindo sua operação como servidor protegido.

IBE (criptografia baseada em identidade)
A tecnologia IBE permite ao FortiMail entregar e-mails confidenciais ou regulamentados de forma segura – sem necessidade de hardware, 
software, provisionamento de usuários ou taxas de licença adicionais. A IBE permite eliminar as comunicações baseadas em papel e reduzir 
os custos. 

FortiMail em modo
Gateway, Servidor ou

Transparente

Remetente Destinatário

Aviso de novo e-
mail criptografado

Usuário visualiza o e-
mail decriptografado

• Criptografia baseada em políticas: Criptografa 
automaticamente com base no conteúdo ou no 
destinatário.

• Modos push ou pull: Usa push, pull ou uma 
combinação de ambos para atender às  
necessidades do usuário.

• Fácil de implementar, usar e gerenciar: A IBE 
pode ser implementada em qualquer modo 
(incluindo o Transparente), sem provisionamento 
de usuários ou hardware / software adicionais.

Gateway FortiGate 
UTM ou outro firewall

FortiMail em modo Gateway

Usuários locais

Servidor de e-
mail interno

Usuários remotos

FortiMail em modo Transparente

Usuários locais
Servidor de e-mail

externo

Usuários remotos

Servidor de e-
mail interno

Gateway FortiGate UTM
ou outro firewall

FortiMail em modo Servidor

Usuários locais Usuários remotos

•	 Modo Transparente: Cada interface de rede inclui 
um proxy que recebe e retransmite os e-mails. 
Cada proxy pode interceptar sessões de SMTP 
mesmo que o endereço IP de destino não seja o 
appliance FortiMail. O FortiMail realiza varredura 
de vírus e spam, e então transmite o e-mail para o 
servidor de destino. Desta forma, não há 
necessidade de alterar o registro MX DNS ou de 
alterar a configuração de rede do servidor de e-
mail já existente.

Usuário faz 
autenticação


