
Visão geral 
A ELO Digital Office GmbH é uma das prin-
cipais fabricantes de software para soluções 
de sistemas de gerenciamento de documen-
tos (DMS) e de gerenciamento de conte-
údo corporativo (ECM) no mercado alemão.  
O gerenciamento de conteúdo e documentos 
significa que é essencial para a ELO manter 
as informações seguras e livres de vírus que 
entram através dos e-mails.

Desafio
Antes de implementar o scanner Secure 
Gateway SMTP, a ELO estava recebendo 
enormes quantidades de spams todos os dias. 
Isto significava trabalho demorado adicional 
para os usuários, o que impactava negativa-
mente a produtividade. A ELO precisava de 
uma forma mais adequada de separar as infor-
mações corporativas vitais de todas as men-
sagens indesejadas e potenciais ameaças 
de vírus que invadiam as caixas de entrada, 
de modo que os funcionários pudessem se 

concentrar no trabalho. O Secure Gateway 
SMTP chamou a atenção da ELO. Depois de 
configurar um ambiente de teste no servidor 
Exchange, a ELO teve certeza de que era a 
solução certa.

“Quando o spam se torna um problema recor-
rente na empresa, é preciso reagir. Foi o que 
fizemos. Com a instalação do GWAVA (agora 
chamado Secure Gateway) SMTP, resolvemos 
o problema”, explica Andreas Schulz, Diretor 
de Marketing.

Solução
Com alguma ajuda técnica do distribuidor 
Inetra, a ELO implementou o scanner SMTP 
rapidamente. “A instalação e a integração 
ocorreram de forma muito adequada. Devido 
ao fato de conseguirmos usar a infraestru-
tura existente, tivemos que investir apenas 
na licença e no suporte técnico do GWAVA 
(que agora faz parte da Micro Focus). Receber 
um ROI (Return on Investment - Retorno do 
Investimento) de todo o investimento levou 
menos de um mês”, diz Schulz.

Como o scanner está localizado no perímetro 
do servidor Exchange, os spams são agora 
parados antes mesmo que tenham a chance 
de congestionar os sistemas de e-mails da 
ELO. O Secure Gateway é especializado em 
determinar quais e-mails são comunicações 
corporativas legítimas e quais são spams ou 
mensagens potencialmente perigosas. Isso é 
importante, porque após uma ameaça se in-
filtrar no sistema, ela está a apenas um clique 
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“Quando o spam se torna um 
problema recorrente na empresa, 
é preciso reagir. Foi o que fizemos. 
Com a instalação do GWAVA (agora 
chamado Secure Gateway) SMTP, 
resolvemos o problema.”
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de distância de causar algum dano maior. Os 
funcionários que checam centenas de e-mails 
por dia estão sujeitos a cometerem um erro 
em um ou outro ponto. A única maneira de 
realmente evitar as ameaças à segurança de 
e-mail é impedi-las que alcancem o sistema. O 
Secure Gateway realiza esta função. Ele filtra 
o conteúdo do e-mail com base no endereço 
de e-mail, assunto, cabeçalho, corpo, MIME 
bruto, impressão digital, anexo, nomes de ane-
xos, imagens (através do Image Analyzer), lista 
negra ou lista branca, tamanho da mensagem 
e endereço IP. As definições de vírus e spam 
são atualizadas frequentemente para eliminar 
falsos positivos. Os usuários finais estão habi-
litados a marcar endereços de e-mail ou domí-
nios inteiros em listas negras ou listas brancas, 
o que os ajuda a personalizar quais mensagens 
chegarão à sua caixa de entrada. Algumas de-
zenas de outros recursos como estes fazem da 

Micro Focus um líder na verificação de SMTP 
e na proteção da caixa de correio.

Resultados
A ELO solucionou com êxito todos os pro-
blemas de spams e ameaças com o scanner 
Secure Gateway SMTP em seu servidor do 
Microsoft Exchange. Agora, os funcionários 
da ELO estão totalmente confiantes de que 
as mensagens que estão recebendo são le-
gítimas comunicações de negócios. Isso eco-
nomiza tempo e esforço no gerenciamento de 
seus e-mails e também facilita o trabalho do 
departamento de TI.

O Secure Gateway é eficaz na proteção de 
todos os ambientes do Exchange, Office 365, 
GroupWise®, Vibe, Lync e IBM Domino.
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“A instalação e a integração ocorreram de forma muito 
adequada. Receber um ROI (Return on Investment - 

Retorno do Investimento) de todo o investimento  
levou menos de um mês.”

ANDREAS SCHULZ

Diretor de Marketing
ELO
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