
Hosting producten

SPAMFILTER

Altijd een schone mailbox. Geen risico meer op virussen. 
Onze	spamfilter	is	hét	middel	om	uw	e-mailserver	te	
beschermen	tegen	spam,	virussen,	spoofing,	phishing	
en spyware aanvallen.
 
En u wordt niet langer afgeleid door spamberichten. Spamberichten 
vormen zonder maatregelen wel 95% van het totale e-mailverkeer. Met 
onze anti-spam en antivirus voorkomt u op een eenvoudige wijze veel 
irritatie van onnodige spam mail. 



Technische kenmerken 
Onze spamfilter is een zware ‘mail exchanger’ (MX server) die e-mail 
berichten analyseert voordat ze op uw server of pc terecht komen. 
E-mailberichten worden vervolgens afgeleverd op de Spamfirewall 
waarna ze onmiddellijk worden doorgestuurd naar uw eigen mailbox 
of mailserver. U ondervindt dan ook geen enkele vertraging. 

De Commitment Spam Firewall is ontwikkeld door Barracuda Networks 
en is één van de meest effectieve anti-spam oplossingen ter wereld. 
Dankzij een 12-laags beschermingssysteem optimaliseert deze spamfil-
ter het functioneren van uw mailserver. Het maakt gebruik van diverse 
technieken om spam te herkennen (zie het overzicht hiernaast).

CommITment ontvangt continu updates over wereldwijze spamuit-
braken en onze servers worden continu geüpdatet. Omdat onze spam-
filter een zeer hoge beschikbaarheid heeft (namelijk van 99,7%1) zijn 
wij ervan overtuigd u hiermee een uitstekend product aan te bieden. 

Meer informatie
Naast kwalitatief goede en betrouwbare producten als spamfilters 
biedt CommITment ook aanvullende diensten aan. Bijvoorbeeld 
Hosted Exchange of Filecloud. Voor meer informatie over deze en 
onze andere diensten kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 
030-2760349 of sales@commitment.nl. 

Op dit product en alle andere producten en diensten van Com-
mITment zijn de algemene voorwaarden van CommITment BV van 
toepassing. 

Over CommITment
Bent u een professionele onderneming en heeft u behoefte aan stabi-
liteit en kwaliteit van uw systeem- en netwerkbeheer? CommITment 
biedt u hoogwaardige ICT diensten- en producten. Wij voelen ons 
betrokken bij onze klanten en hechten veel waarde aan persoonlijke 
contacten. Hierdoor zijn we in staat om u een passende oplossing en 
een goede dienstverlening te bieden.

Techniek:

• Scoringsalgoritmes gebaseerd 

op regels

• Bayes-algoritmes

• Ondersteuning van RBL en 

DNSRBL

• Blokkeren van sleutelwoorden

• Snelheidscontrole

• Bescherming tegen Denial of 

Service

• Filtering op basis van inhoud

•	 Controle	op	spam-fingerprints

1) onder voorbehoud van problemen in de local loop of geplande onderhoudswerkzaamheden
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