Persbericht

Mensys biedt extern spam- en virusfilter van Comendo
Extern filteren van e-mails werkt beter

Haarlem, xx mei 2007 – De Haarlemse softwarespecialist Mensys distribueert met directe ingang de
spamoplossing van het Deense Comendo. Comendo filtert e-mails van klanten in een eigen
datacenter en heeft daarmee een effectief antwoord op de steeds maar toenemende hoeveelheid spam
en virussen. Met SpamFence biedt Comendo een zeer effectieve oplossing tegen spam en met
MailFence worden ook virussen gescand. Volgens de statistieken van Comendo bestaat 86 procent
van alle e-mails uit spam.

SpamFence werkt volgens de meest effectieve methode die beschikbaar is; filteren in een extern
datacenter met continu verbeterde filtertechnologieën. Comendo gebruikt zes verschillende
filtertechnieken om alle mail te schonen van spam. Voor alle organisaties die werken met een
centrale mailserver is het eenvoudiger om de dienst van Comendo te gebruiken. Alle mail wordt
vanaf de mailserver gerouteerd naar het datacenter van Comendo en daar geschoond van spam.
Vervolgens komt de geschoonde mail binnen en wordt intern gedistribueerd. Installatie van
spamfilters op de verschillende werkstations kan daarom achterwege blijven. In een online te
benaderen rapportagecentrum kan de klant zelf nakijken welke mails binnenkomen en waar gewenst
bepaalde ontvangers whitelisten. Het rapportagecentrum biedt daarnaast een overzicht door middel
van statistieken en de gebruiker kan het niveau waarop wordt gefilterd zelf aanpassen. Het
rapportagecentrum geeft daarnaast een indicatie van de kosten die bespaard worden.

MailFence werkt met vijf verschillende antivirus-scanners. MailFence beschermd zowel inkomende
als uitgaande e-mails. De gebruiker krijgt een volledig overzicht van al het e-mailverkeer en in het
rapportagecentrum worden de virusstatistieken bijgehouden. Individueel kan worden ingesteld of emails met attachments met bestanden als MP3, EXE of AVI doorgelaten mogen worden of juist
geblokkeerd.
Over Comendo
Comendo is een van de full-line leveranciers van IT-security diensten in Noord-Europa met
activiteiten in negen landen. Sinds de start in 2002 is het Comendo’s ambitie geweest om IT-security
eenvoudig te maken in gebruik zonder afbreuk te doen aan het hoogste niveau van beveiliging in de
markt. Meer dan 375 partners verkopen de oplossingen van Comendo en meer dan 20.000 bedrijven

worden dagelijks beschermd. Comendo heeft kantoren in Denemarken, Zweden, Noorwegen en
Spanje en heeft 64 medewerkers.

Over Mensys
Mensys BV is distributeur en leverancier van software voor professionals. Mensys onderscheidt zich
door kennis van en inzicht in softwareoplossingen, zowel inhoudelijk als licentietechnisch. Naast de
"grote merken" behoren ook de meer specialistische producten van bijvoorbeeld Danware (NetOp
Remote Control), triCerat (Citrix-oplossingen), en Xandros (Linux distributies) tot het portfolio.
Daarbij biedt Mensys een groot assortiment aan Windows-software, alle grote Linux-distributies en
eComStation, de opvolger van OS/2. Het geavanceerde voorraadbeheersysteem van Mensys verzekert
snelle en accurate levering. Voor meer informatie: www.comendo.nl.
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