Bkav Anti Spam
Gateway Scan
Giới thiệu
Bkav Anti Spam Gateway Scan là giải pháp
chặn thư rác loại bỏ các mối nguy hiểm qua
con đường email.

Bkav Anti Spam Gateway Scan sử dụng Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để nhận diện
spam, đồng thời giúp phân tích sâu vào các thành phần trong mail để loại bỏ các
mối nguy hiểm:
•
•
•
•

Virus độc hại.
Mã độc tấn công APT.
Các URL phishing, độc hại.
Các script, HTML độc hại.

........................................................................................................................................

Tính năng nổi bật

Bkav Anti Spam Gateway cũng được tích hợp công nghệ AI để nhận diện spam và
mã độc đảm bảo khả năng nhận diện rộng, hiệu quả và chính xác.
Sử dụng cơ chế đa lớp xác định email spam, độc hại:
• Sử dụng DNS blacklist để xác định các IP gửi mail hợp lệ.
• Xác thực user và mail server gửi mail có hợp lệ.
• Sửa dụng google API safe browsing để check các URL độc hại trong email.
• Sử dụng Bkav AI Scan Engine để quét các file đính kèm trong email.
• Sử dụng AI AntiSpam để phân tích tất cả các thành phần email.
Có cơ chế cho phép quản trị cấu hình nhanh khi cần xử lý sự vụ:
• Có hệ thống whitelist/ blacklist với từng địa chỉ mail hoặc domain mail.
• Có cấu hình chặn hay không chặn theo từng pattern trong nội dung mail.
Áp dụng công nghệ AI có khả năng nhận diện rộng:
• Sử dụng AI để quét các file đính kèm trong mail (Bkav AI Scan).
• Sử dụng AI để phân tích nội dung mail (Bkav Anti Spam AI).
Quản trị hoàn toàn qua hệ thống web dễ sử dụng:
• Mọi công việc quản trị được thực hiện trên web với giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
• Định kỳ gửi báo cáo cho quản trị về tình hình hệ thống.

CYBER SECURITY
SOLUTIONS AND SERVICES

Tính năng

SMB

Feature

Enterprise

Large Enterprise

Mail Anti Virus
AI Anti spam
Address Policy Config
(BlackList/whiteList/FriendList)
FriendList
Phishing URL Detect
Malicous URL Detect
APT Detect
Malicous HTML Detect
Pattern Content Filtering
DNS Blacklist (DNSBL)
Domain Mail Sender Verify
Address Mail Sender Verify
Support Services
System Administrator Report
........................................................................................................................................

Sơ đồ hoạt động

Outbound

Internet

Mail Server

Mail Client

Firewall

Inbound
Bkav Gateway Scan
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Thông số kỹ thuật

SMB

Feature

Enterprise

Large Enterprise

Memory

4GB

8GB

16GB

Storage

500GB

2x500GB

3x500GB

SMB

Feature

Enterprise

Large Enterprise

Max user

200

< 1000

> 1000

Max email/day

~5 000

~ 30 000

~ 200 000

Trụ sở chính: Tòa nhà Bkav, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3763 2552
Số fax: (024) 3868 4755
Website: security.bkav.com
Email: security@bkav.com
Bkav TP. HCM: Số 67, Đường số 3, Khu dân cư City Land, P. 7, Q. Gò Vấp, TP HCM
Điện thoại: (028) 6296 6626
Số fax: (028) 2253 6103

