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Resumo
Atualmente o e-mail é crítico para qualquer empresa e as ameaças baseadas em mensagens evoluíram de vendas para roubos. Os 
reguladores têm observado a importância do e-mail nas corporações e têm emitido normas específicas com relação a privacidade, 
proteção de propriedade intelectual e arquivamento. Os sistemas de mensageria segura FortiMail, da Fortinet, são plataformas 
dedicadas de segurança de e-mail corporativo, para organizações de qualquer porte, que protegem contra ameaças entrantes ou 
saintes e ajudam na conformidade regulatória. Além disso, a família de produtos Fortinet oferece uma solução fim-a-fim totalmente 
integrada e completa, para que as organizações possam reduzir ainda mais o TCO (custo total de propriedade).

Introdução 
O e-mail é crítico para que qualquer empresa seja competitiva e funcione eficientemente. Na maioria dos casos, forma a coluna dorsal 
de muitas atividades do dia a dia das organizações. Através dos anos, o e-mail tornou-se um dos alvos principais dos criminosos que 
procuram tirar proveito de políticas de segurança relaxadas e usuários ingênuos. As ameaças por e-mail da atualidade são muito 
mais perigosas que aquelas do passado, devido ao seu volume e complexidade.

Ameaças entrantes 
As ameaças entrantes são aquelas que se originam fora da rede corporativa ou pessoal e verificam-se principalmente na forma de 
emails de spam. O volume de spam em circulação tem crescido continuamente, apesar de todos os filtros e soluções de segurança 
implementados. O spam representa a maior parte de todo o e-mail enviado, consistindo em bilhões de códigos mal-intencionados todo 
dia1. Além disso, o spam da atualidade não se refere mais a vender. Refere-se a roubar. Por exemplo, um ataque típico de phishing tenta 
atrair usuários corporativos de modo que divulguem suas credenciais de acesso a contas. Outro exemplo é o difundido uso do spam para 
distribuir bots, que agora capturam informações sobre o login da conta do cliente para encaminhá-las de volta para o servidor de 
comando e controle do cibercriminoso.

Ameaças saintes

Ameaças saintes são aquelas originadas de alguém que está dentro da rede corporativa. O e-mail está se tornando um dos principais 
pontos de saída para vazamento de dados dentro das organizações, à medida que funcionários e outros membros da empresa têm 
aumentado o acesso a informações confidenciais, reguladas ou proprietárias, que são facilmente comprometidas por meio de e-mails.
Este acesso, combinado com a natureza temporária de parte da força de trabalho, como empreiteiros e consultores, aumenta o risco de 
vazamento de dados. Contas de e-mail comprometidas estão também sendo usados para enviar spam, o que não apenas consome a 
banda da rede e os recursos do servidor, como também faz com que contas de usuários legítimas sejam impedidas de enviar e-mail,
resultando assim em má publicidade.

Segurança comprometida e custos 

Um estudo2 da IDC mostrou que, apesar do alto nível de preocupação com relação a ameças e da alta frequência de ataques, mais de 
60% das organizações participantes relataram o uso de soluções de segurança de e-mail que não são as melhores, com taxas de 
detecção de spam de 95% ou menos (4 pontos percentuais menos que o ponto de referência das melhores práticas da indústria, que é 
de 99%). Embora cerca de 80% das organizações participantes estivessem extremamente ou muito preocupadas quanto ao vazamento 
de informações por e-mail, apenas 28% haviam implementado alguma tecnologia DLP (prevenção de vazamento de dados).

Os custos gerados pelo spam, junto às empresas, são substanciais. O Radicati Research Group reportou que o spam custa às 
empresas US$ 20,5 bilhões anualmente, valor calculado em diminuição da produtividade, gastos com mão de obra, desperdício de 
armazenamento, banda de rede reduzida e assim por diante. O Nucleus Research estima que o spam pode custar US$ 1.934 anuais3

por funcionário.

                        

1 Fortinet FortiGuard Threat Research Center (www.fortiguard.com) 
2 IDC “Securing Email Against Today’s Threats: A Wake-Up Call on the Benefits of Comprehensive Messaging Security, IDC document number 
214837”, Out. 2008 
3 www.spamlaws.com/spam-stats.html 
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FortiMail – Segurança de e-mails em nível corporativo

Proteção certificada e abrangente

O FortiMail da Fortinet é uma plataforma de segurança de e-mails em nível corporativo, para organizações de qualquer porte - de 
pequenos negócios a carriers, provedores de serviços e grandes corporações. Projetado especificamente para os sistemas de 
mensageria mais exigentes, o FortiMail oferece uma abordagem rápida, precisa e em multicamadas para bloquear spam e malware.

Você pode evitar que seus sistemas de mensageria transformem-se em sistemas de entrega de ameaças por meio do FortiMail. O 
mecanismo de filtro entrante bloqueia spam e malware antes que o spam congestione sua rede e afete os usuários. Seus dicionários 
personalizáveis e predefinidos detectam o vazamento acidental ou intencional de dados confidenciais e regulados. Sua tecnologia de 
inspeção sainte evita que o spam ou malware sainte faça com que outros gateways antispam coloquem seus usuários em listas negras. 
O bloqueio de usuários dinâmico e estático do FortiMail proporciona a você controle granular baseado em identidade sobre todas as 
políticas e usuários.

O FortiMail tem demonstrado também a capacidade de atender a rigorosos critérios de testes de terceiros. O FortiMail tem certificação 
ICSA Anti-Spam, comprovando sua precisão e eficiência na detecção e bloqueio de spam. Em setembro de 2010, o FortiMail recebeu 
o Virus Bulletin Anti-Spam Award pela oitava vez consecutiva, com base em alto desempenho e taxa de captura agressiva. Além 
disso, o FortiMail recebeu a certificação FIPS 140-2 Validation and Common Criteria EAL 2+. 

Os 10 principais recursos e benefícios de e-mail e segurança 

O FortiMail oferece uma ampla gama de recursos e benefícios para organizações de todos os portes. Aqui estão as 10 principais razões
pelas quais você deve considerar agregar o FortiMail à sua infraestrutura de segurança:

1. Segurança de e-mails de alto desempenho

Juntamente com a proteção antispam, antivírus, antispyware e antimalware líder da indústria e em tempo real do FortiGuard 
Labs, o FortiMail oferece segurança para mensageria extremamente rápida e precisa, que não se transformará em um gargalo 
na rede. O mecanismo de detecção multiameaças do FortiMail alcança precisão de mais de 98% na detecção de spam. O 
mecanismo proprietário MTA (agente de transferência de e-mail) de alto desempenho garante capacidade máxima, roteamento 
inteligente, QoS, virtualização e roteamento SMTP entrante e sainte. Os modelos FortiMail-2000B, 3000C   e 5001A podem 
inspecionar mais de 1 milhão de e-mails por hora, permitindo que o FortiMail seja implementado em ambientes de alto volume, 
como Telcos e provedores de serviços.

2. Flexibilidade de implementação incomparável -- Modos Transparente, Gateway e Servidor

Todos os servidores de e-mail do mercado são implementados em modo Servidor; alguns oferecem modo Gateway. A Fortinet é 
a única a oferecer modo Transparente. Ao suportar três modos de implementação, os sistemas FortiMail oferecem aos clientes 
máxima flexibilidade à medida que estes crescem e mudam. A Fortinet é a ÚNICA fabricante a oferecer esta flexibilidade.

• O modo Gateway oferece serviços MTA de alto 
desempenho e requer uma simples modificação nos 
registros DNS e Mail Exchanger (MX) para 
redirecionar os e-mails para o sistema FortiMail. O 
FortiMail realiza varredura do spam e antivírus e 
encaminha mensagens limpas, sem spam e não-
infectadas, para o servidor de e-mail corporativo. O 
proxy de e-mail sainte também pode ser usado para 
tornar o e-mail sainte ainda mais seguro.

• O modo Transparente permite instalação 
transparente, que não requer mudanças na 
configuração de rede do servidor de e-mail já 
existente. Tanto o modo Transparente quanto 
o modo Gateway oferecem as mesmas 
capacidades de detecção de spam e vírus.

Usuários de e-mail locais

Servidor de e-mail interno

Servidor de e-mail interno

Usuários de e-mail remotos

Usuários de e-mail remotos

Gateway UTM FortiGate ou 
outro firewall

FortiMail em modo Gateway

Usuários de e-mail locais
Servidor de e-mail externo

FortiMail em modo 
Transparente
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• O modo Servidor oferece todos os benefícios de 
segurança dos modos Gateway e Transparente e 
permite ao FortiMail atuar como um servidor de e-mail 
SMTP com todos os recursos. O modo Servidor 
suporta clientes seguros POP3, IMAP e WebMail, de 
modo a facilitar a instalação e o suporte para qualquer
cliente de e-mail. O modo Servidor é ideal para 
empresas que desejam substituir servidores antigos, 
combinar funções de e-mail em um único dispositivo e
oferecer serviços seguros de e-mail para escritórios 
remotos.

3. Criptografia baseada em identidade oferecida nos modos push e pull

O FortiMail oferece IBE (criptografia baseada em identidade), além de S/MIME e TLS, como opção de criptografia de e-mail,  
aplicando criptografia baseada em políticas e tornando seguras as comunicações B2B e B2C. A IBE usa criptografia de chave 
pública, na qual esta é gerada usando informações únicas sobre a identidade de um usuário. Você pode habilitar criptografia 
automática das mensagens com base nos atributos de sua escolha, como conteúdo do assunto, corpo da mensagem ou domínio 
do destinatário. Desta forma, a IBE permite entrega segura de conteúdo confidencial ou regulado sem necessidade de provi-
sionamento ou pré-inscrição dos destinatários. Além disso, o FortiMail é um dos poucos produtos do mercado a oferecer IBE nas 
opções de entrega push e pull - entregando os e-mails criptografados diretamente aos usuários, armazenando-os no FortiMail 
para recuperação, ou uma combinação das duas opções.

Figura 1 - Criptografia baseada em identidade do FortiMail

4. Detecção de spam em nível corporativo

O FortiMail oferece tecnologias de detecção de spam em nível de conteúdo e de conexão, proporcionando capacidades 
abrangentes para esta funcionalidade. Sua varredura completa do cabeçalho e do corpo do e-mail (incluindo URIs e 
metainformações) assegura detecção de spam extremamente precisa.

Detecção em nível de conteúdo

• Filtro de e-mails entrantes e saintes
• Filtros de spam heurísticos, extensivos e dinâmicos
• Filtro de anexos/conteúdo
• Inspeção profunda dos cabeçalhos dos e-mails 
• Filtro estatístico bayesiano

• SURBL (listas negras de URI do spam em tempo real) 
• Filtro de palavras proibidas
• Varredura de análise de imagens
• Lista negra de checksum de spam SHASH
• Varredura de análise de PDF

Detecção em nível de conexão

• Serviço de antispam do FortiGuard – Reputação 
de IP

• Listas negras/brancas globais e personalizadas 
pelo usuário

• Suporte a RBL de terceiros 
• Verificação de IP falsificado 
• Verificação de lista cinza
• Limite de velocidade de sessões

Usuários de e-mail 
locais

Usuários de e-mail 
remotos

Gateway UTM FortiGate ou 
outro firewall

FortiMail em modo Servidor

Remetente Destinatário

FortiMail em modo 
Gateway, Servidor ou 

Transparente

Aviso de novo e-mail 
criptografado

O usuário se
autentica

O usuário vê o e-mail 
decriptografado



5. Prevenção de vazamento de dados com percepção de conteúdo  
Uma das maiores ameaças saintes para as organizações é a perda de dados confidenciais ou regulados, especialmente através de 
e-mail sainte. O FortiMail inclui dicionários personalizáveis e predefinidos que detectam o vazamento acidental ou intencional de 
dados, ajudando a atender às conformidades PCI/DSS e HIPAA. Você pode escolher bloquear, rotear novamente, criptografar e/ou 
arquivar mensagens que contenham dados que se encaixam em uma faixa de padrões de expressões regulares, incluindo 
números de cartão de crédito, número de seguro social dos EUA e do Canadá, routing transit number (RTN) e strings CUSIP, entre 
outros. Além disso, os clientes podem criar ou fazer upload de seus dicionários personalizados no appliance FortiMail para melhor 
ajuste à conformidade e proteção específica para suas empresas. Clientes de qualquer porte, especialmente aqueles da área de
indústrias altamente reguladas, se beneficiarão imensamente das capacidades de prevenção de vazamento de dados da solução 
FortiMail.

6. Detecção de spam sainte e aplicação granular de políticas

A tecnologia de inspeção sainte do FortiMail evita que o spam ou malware sainte provoque a inclusão de seus usuários em listas 
negras de outros gateways antispam (incluindo tráfego móvel 3G/4G). O FortiMail usa informações dos terminais para aplicar 
políticas em nível granular, permitindo às organizações identificar e bloquear usuários individuais sem impor regras amplas e 
genéricas, que podem afetar a experiência do usuário e a entrega da mensagem. Por exemplo, em fevereiro de 2008 o gateway de 
e-mail da Universidade de Stanford foi vítima de ataque do tipo phishing e as contas de e-mail comprometidas foram usadas para 
enviar spam para outros gateways de e-mail. Este ataque fez com que alguns provedores de serviços de Internet (Hotmail e AOL, 
entre outros) bloqueassem todos os e-mails enviados pela Stanford4.  

7. HA (alta disponibilidade) e balanceamento de carga 

O FortiMail suporta uma configuração de alta disponibilidade que possibilita sincronização total dos dados de configuração e 
e-mails entre dois sistemas FortiMail, assegurando máxima disponibilidade dos serviços de e-mail.  Também permite que 
organizações que gerenciam altos volumes (por exemplo, provedores de serviços, educação superior etc.) agrupem caixas 
FortiMail atrás de um balanceador de carga. Os clientes podem operar múltiplos servidores de e-mail de um único domínio, 
aumentando o desempenho e reduzindo a carga de caixas FortiMail individuais à medida que removem spam e vírus em 
ambientes de alto volume.

8. Flexibilidade na quarentena do usuário final

As unidades FortiMail suportam quarentena centralizada por meio de servidor NAS (armazenamento anexado à rede) usando 
protocolo NFS (sistema de arquivos da rede) e/ou um FortiMail configurado como Servidor de Quarentena Centralizado. O FortiMail 
tem uma forma exclusiva e direta, em um ambiente multi-appliances, para oferecer um único ponto de acesso ao usuário final para 
todo o e-mail em quarentena. Todos os modelos FortiMail podem ser configurados para armazenar remotamente suas mensagens 
de e-mail em quarentena, de forma centralizada, em um modelo FortiMail-2000 ou superior. Os dispositivos FortiMail configurados 
como servidor de quarentena centralizada permitem que outros FortiMails sejam configurados como appliances “alimentadores”, 
simplesmente alimentando a unidade central com todas as mensagens elegíveis a quarentena. Não apenas os usuários finais se 
beneficiam; também os administradores não precisarão mais saltar para múltiplas caixas para rastrear mensagens. O appliance 
configurado para realizar a função de quarentena central ainda consegue realizar todas as tarefas de e-mail do gateway no fluxo 
normal de e-mail, o que diferencia o FortiMail da concorrência. Muitas vezes, os concorrentes forçam os clientes a adquirir um 
appliance separado para quarentena central (ou licenciamento separado). Nos ambientes da atualidade, exigir uma estrutura maior 
em termos de servidor e custos mais altos vai contra muitos objetivos das TIs corporativas. O FortiMail, mais uma vez, prova que a 
segurança de e-mail pode ser feita de modo mais inteligente, com estrutura mais enxuta e por custo menor.

9. Arquivamento de mensagens baseado em políticas on-box ou off-box 

Os sistemas FortiMail oferecem opções locais e externas para arquivamento de e-mail, de modo a atender a conformidades 
regulatórias e do governo, para atender a padrões como o Sarbanes-Oxley. O FortiMail oferece controles de política granulares 
e configuráveis pelo usuário, incluindo opções de arquivamento baseadas em palavras-chave, domínios específicos, usuários e 
até mesmo conteúdos de dicionários. As mensagens arquivadas são totalmente indexadas e podem ser recuperadas pela 
interface de gerenciamento do appliance.

                        

4 http://www.stanford.edu/services/helpsu/news/022908.html 
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10. Modelos de entrega – Appliances e appliances virtuais 

Além de poder ser adquirido como appliance físico, o FortiMail está também disponível como appliance virtual. Os appliances 
virtuais FortiMail oferecem a mesma funcionalidade dos hardwares correspondentes. Os appliances virtuais não apenas são fáceis 
de implementar, como também permitem aos administradores posicionar os dispositivos de segurança “mais próximos” dos hosts 
em um ambiente virtualizado. Isto pode reduzir a banda dentro do data center, por eliminar a necessidade de rotear o tráfego para 
fora e então de volta para o ambiente virtualizado. Você tem também a vantagem de dispor de um console de gerenciamento 
FortiManager em um único painel de controle para appliances FortiMail físicos e virtuais, para criação e gerenciamento 
consolidados de políticas. Ao proporcionar aos clientes uma escolha entre appliances físicos e virtuais, a Fortinet dá a eles 
flexibilidade para alcançar o mix correto de desempenho, visibilidade e controle.

Segurança e economia – Você pode ter tudo

Com a solução de mensageria segura FortiMail da Fortinet, você não precisa sacrificar a segurança para diminuir custos. O 
appliance oferece tudo que você está procurando em uma solução de segurança corporativa:

• Alto desempenho: O hardware e software do FortiMail, projetados especificamente para segurança, processam e filtram as 
mensagens em tempo real; não afetarão seus usuários nem atrasarão suas comunicações legítimas.

• TCO reduzido: O licenciamento baseado em dispositivo elimina a necessidade de trocar licenças à medida que a sua rede 
cresce, além de reduzir o TCO. A interface única de usuário reduz a carga de gerenciamento.

• Sem software de terceiros 

- Eficiência operacional: apenas um fornecedor, sem necessidade de procurar culpados e com menores custos de 
administração

- Menor risco para o negócio, maior qualidade e velocidade de entrega

• Máxima flexibilidade de implementação: o FortiMail é a única solução do mercado com modos Gateway/Transparente/
Servidor. 

Figura 2: Implementação corporativa

Soluções fim-a-fim completas e totalmente integradas

A família de produtos Fortinet oferece uma solução fim-a-fim completa e totalmente integrada para organizações de todos os portes, 
de pequenos negócios a carriers, provedores de serviços e grandes corporações. As figuras 2 e 3 ilustram a implementação do 
FortiMail em ambientes corporativos e de SMB/filiais. Os appliances FortiManager™ e FortiAnalyzer™ oferecem uma solução de
gerenciamento centralizado eficiente para empresas de todos os portes, reduzindo significativamente os custos operacionais. O
FortiMail™ complementa a funcionalidade antispam dos sistemas FortiGate™ e FortiWifi™, oferecendo uma barreira ainda mais 
eficiente contra ataques por e-mail com ameaças combinadas. Os Serviços de Subscrição FortiGuard® oferecem atualizações em 
tempo real para a melhor proteção de redes da indústria, com atualizações dinâmicas de antivirus/antimalware/antispyware, IPS, filtro 
web e antispam. Os agentes de segurança de terminais FortiClient™ estendem a proteção em nível corporativo da Fortinet a 
computadores pessoais, laptops e smartphones.

Servidores Web

• Todos os modelos FortiGate
• Todos os modelos FortiMail
• Dispositivos terminais FortiClient PC
• Qualquer modelo FortiManager
• Qualquer dispositivo compatível com Syslog
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Figura 3:  Implementação para SMB/escritório remoto

 

Implementando o FortiMail com o FortiGate 

A família de plataformas de segurança consolidada FortiGate, da Fortinet, abrange desde a série FortiGate-30 para pequenos escritórios 
até a série FortiGate-5000 para grandes corporações, provedores de serviços e carriers. As plataformas FortiGate combinam o sistema 
operacional de segurança FortiOS™ com os processadores FortiASIC para oferecer uma gama de funções abrangentes e de alto 
desempenho para segurança e redes, incluindo firewall, VPN, IPS,  antivírus, antispyware, antimalware, filtro web, antispam e traffic 
shaping.

O FortiMail pode ser implementado atrás de um FortiGate (veja a figura 2) para complementar as capacidades de antispam e antivirus
incluídas na plataforma FortiGate. Há múltiplos benefícios associados a esta prática:

• Em primeiro lugar, o FortiMail poderá concentrar-se nos serviços de e-mail e não sensíveis a latência, o que facilita a 
inspeção mais profunda das mensagens.

• Em segundo lugar, o FortiMail e o FortiGate juntos podem oferecer dois niveis de proteção antispam - você pode configurar 
a plataforma FortiGate para descartar a maior parte do spam usando o FortiGuard no nivel do firewall e habilitar a 
plataforma FortiMail para conduzir uma inspeção de mensagens mais profunda. Utilizando duas camadas da tecnologia 
Fortinet, você tem uma defesa verdadeira e profunda.

• Em terceiro lugar, o FortiMail pode fazer offload do arquivamento e roteamento de e-mails a partir do dispositivo de 
perímetro, aprimorando o desempenho deste dispositivo por meio do offload do filtro de spam de alto processamento.

• Em quarto lugar, o grande armazenamento em disco integrado (que pode ser expandido pelo usuário) do FortiMail
é mais adequado para quarentena de e-mails, arquivamento e armazenamento do que o menor armazenamento 
das plataformas FortiGate.

Implementando o FortiMail com o FortiAnalyzer 

A família FortiAnalyzer consolida de forma segura os dados de log dos dispositivos Fortinet e de outros dispositivos compatíveis com 
Syslog. A solução minimiza o esforço necessário para monitorar e manter políticas de uso aceitáveis, assim como para identificar 
padrões de ataque para ajudar a ajustar suas políticas. Além disso, as plataformas FortiAnalyzer oferecem captura de dados 
detalhada para fins forenses, para garantir conformidade a políticas relativas a privacidade e divulgação de brechas na segurança da 
informação. O FortiAnalyzer atua também como servidor central de logging/relatórios para um ou mais appliances FortiMail, 
oferecendo análise profunda de relatórios e tendências em um único dispositivo. Os benefícios de implementar o FortiMail com o 
FortiAnalyzer incluem:

• Com até 6 TB de capacidade de dados de log e escolha de niveis RAID, o FortiAnalyzer pode ser configurado para 
arquivamento central de e-mail, permitindo às organizações atender a requisitos de políticas de arquivamento;

• Modelos FortiGate de tamanho pequeno a médio (FG30B-800F)
• Modelos FortiMail de tamanho pequeno a médio (FE100B-400A)
• Dispositivos terminais FortiClient PC
• Sistemas FortiManager (FM-100A/FM-400A)
• Outros dispositivos compatíveis com Syslog

Servidor de 
e-mail
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• O FortiAnalyzer pode ser usado como destino de quarentena centralizada de mensagens de spam, para facilitar a 
análise ou para conformidade a políticas.

• O FortiAnalyzer elimina a necessidade de realizar buscas manualmente em múltiplos arquivos de log, ou de analisar 
manualmente múltiplos consoles, quando se realiza análise forense ou auditoria de rede. As plataformas FortiAnalizer 
aceitam a gama total de dados das plataformas Fortinet (incluindo o FortiMail), como tráfego, eventos, vírus, ataques, 
filtro de conteúdo e filtro de e-mail.

• O FortiAnalyzer oferece 300 relatórios personalizáveis que ajudam a monitorar e manter políticas de uso aceitáveis, 
identificando padrões de ataques e garantindo conformidade com normas governamentais relativas a privacidade e 
divulgação de brechas de segurança. Veja a figura 4 para exemplos de relatórios.

Figura 4: Relatórios personalizados do FortiAnalyzer 

Implementando o FortiMail com o FortiManager 

A família de appliances FortiManager oferece as ferramentas necessárias para gerenciar eficientemente infraestruturas de segurança 
Fortinet de qualquer tamanho, desde aquelas com poucos dispositivos àquelas com milhares de appliances e agentes de segurança de 
terminais. Os appliances oferecem provisionamento, configuração e gerenciamento de atualizações, de forma centralizada e baseada
em políticas, para os appliances FortiGate, FortiWiFi e FortiMail, assim como para os agentes de segurança de terminais FortiClient. 
Também oferecem monitoramento de rede fim-a-fim para controle adicional.

Os benefícios de implementar o FortiMail com o FortiManager são: 

• Redução significativa do TCO ao permitir que o pessoal de TI seja mais eficiente sem adicionar mais dispositivos, 
eliminando a necessidade de aumentar os recursos humanos e permitindo que a equipe já existente concentre-se em 
outras tarefas mais prioritárias;

• O FortiManager pode gerenciar múltiplas unidades FortiMail, para fins de alta disponibilidade ou balanceamento de carga;

• A instalação mais rápida de novos dispositivos e agentes, assim como o gerenciamento de políticas de segurança 
entre grupos de ativos, reduzem significativamente a carga de gerenciamento e os custos operacionais.
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Figura 5: Gerenciamento centralizado com o FortiManager

Implementando o FortiMail com o FortiWeb e o FortiGuard 

À medida que mais comunicações mudam-se para a web, incluindo websites de redes sociais, mensagens instantâneas e Voz sobre 
IP, faz sentido para as organizações planejar em conjunto as estratégias de sua solução de segurança e de segurança de e-mail. 
Você pode implementar o FortiMail, o FortiWeb e os serviços FortiGuard juntos para garantir maior segurança enquanto reduz 
custos.

A aplicação web integrada da plataforma  FortiWeb e os firewalls XML protegem de ataques e vazamento de dados as aplicações 
baseadas na web e os dados expostos à Internet. Usando técnicas avançadas para oferecer proteção bidirecional contra ameaças 
sofisticadas como SQL injection e cross-site scripting, as plataformas FortiWeb ajudam você a evitar roubo de identidades, fraudes 
financeiras e espionagem corporativa.

Os Serviços de Subscrição de Segurança FortiGuard da Fortinet oferecem capacidades abrangentes de antivirus/antispyware, 
prevenção de intrusos, filtro web, antispam, firewall para aplicações web e gerenciamento de vulnerabilidades para proteção unificada 
contra múltiplas ameaças. Estes serviços foram projetados da estaca zero para otimizar o desempenho e maximizar a proteção 
oferecida pelas plataformas de segurança Fortinet.

Para os usuários do FortiMail e do FortiWeb, o FortiGuard oferece dois serviços essenciais: bloqueio de e-mails de spam antes que eles 
cheguem às caixas postais do cliente e bloqueio do acesso do cliente a websites mal-intencionados. O FortiGuard oferece atualizações 
dinâmicas para bloquear novos remetentes de spam e sites nocivos antes que eles vitimem seus usuários.

Os benefícios de implementar o FortiMail e o FortiWeb em conjunto com o FortiGuard são:

• Custos reduzidos: Licenciamento baseado em dispositivo tanto para o FortiMail quanto para o FortiWeb, eliminando a 
necessidade de fazer upgrade de licenças à medida que sua rede cresce. A carga de gerenciamento é reduzida graças à
interface de usuário única.

• Fabricante consolidado:  

- Eficiência operacional: um fabricante apenas, sem necessidade de procurar culpados e com menor 

custo de administração.

- Menor risco para a empresa, maior qualidade e velocidade de entrega

• Reutilização das políticas de comunicação através dos tráfegos web/e-mail e DLP aprimorada. Por exemplo, o FortiMail e o
FortiWeb podem monitorar rigorosamente todo o tráfego sainte para detectar vazamento de dados de cartões de crédito nos
tráfegos web/e-mail.

• Proteção em tempo real contra ameaças emergentes e menos downtime da rede. Os serviços FortiGuard são atualizados 
continuamente pela equipe global de pesquisa de ameaças do FortiGuard Labs. Essa equipe permite à Fortinet oferecer 
uma combinação de conhecimento de segurança multicamadas, assim como verdadeira proteção zero-day contra ameaças 
novas e emergentes. 
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Resumo  

A solução de segurança de mensageria FortiMail, da Fortinet, prova que você não precisa sacrificar a segurança para reduzir custos. 
Projetados especificamente para segurança dos mais exigentes sistemas de mensageria, os appliances FortiMail utilizam os anos de 
experiência da Fortinet na proteção de redes contra spam, malware e outras ameaças geradas em mensagens. O alto desempenho, 
combinado às atualizações líderes da indústria e em tempo real do FortiGuard Labs para antivírus e antispyware, as opções de 
implementação flexíveis, assim como o fato de que não são necessárias licenças por usuário, garantem ótima relação custo-benefício 
para a plataforma FortiMail.

A família de produtos Fortinet oferece uma solução fim-a-fim totalmente integrada para conectar redes e usuários em organizações de 
todos os portes. A implementação do FortiMail com outros produtos Fortinet, como FortiGate, FortiManager e FortiAnalyzer, oferece 
benefícios adicionais, incluindo proteção antispam em multicamadas, arquivamento e relatórios centralizados, gerenciamento 
centralizado e TCO significativamente menor.
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