
Google Message Discovery
Segurança e arquivamento de e-mail completos num único pacote

Torne os seus servidores de e-mail mais seguros, compatíveis e produtivos. Bloqueie as 
ameaças de e-mail antes que cheguem à entidade. Crie um arquivo de e-mail seguro 
e pesquisável, sem ter de efectuar um investimento considerável na infra-estrutura, 
armazenando as mensagens na "cloud" (nuvem). Localize as mensagens pertinentes, de 
forma rápida e abrangente, mesmo com um aumento do volume de e-mails e com mais 
requisitos de conformidade. Potencie os serviços de "cloud" de modo a reduzir a manutenção, 
proteger a largura de banda e libertar recursos para iniciativas comerciais estratégicas.

Resumo do produto

O Google Message Discovery, tecnologia da Postini, é um serviço alojado e seguro que 
proporciona protecção de nível empresarial contra spam e vírus, bem como o arquivamento 
completo de e-mails para as entidades que procuram uma gestão económica de e-mails 
e vantagens significativas em relação ao arquivamento de e-mails baseado em servidor ou 
suportes locais. O Google Message Discovery permite-lhe:
•	criar	um	repositório	de	e-mails	centralizado	e	pesquisável	para	a	sua	entidade
•	pesquisar	rapidamente	o	arquivo	para	encontrar	e-mails	e	guardar	conjuntos	de	resultados
•	proteger	o	e-mail	contra	spam,	vírus,	phishing	e	outras	ameças	enviadas	por	e-mail
•	definir	políticas	de	e-mail	centrais	para	a	gestão	dos	requisitos	de	conteúdo	

e conformidade

O Google Message Discovery está alojado na "cloud" e baseia-se num modelo de Software 
as a Service - SaaS (software como um serviço) e, portanto, não é necessário prever 
ou planear futuras necessidades de armazenamento. Os centros de dados seguros e 
redundantes da Google mantêm as suas mensagens totalmente protegidas e com cópias 
de segurança, eliminando o risco de perda devido a uma falha do servidor local. A entidade 
continua proprietária dos dados e, portanto, mantém o controlo da sua informação. 
Pode arquivar o correio electrónico sem se preocupar com o espaço existente em disco 
e acabar com a dor de cabeça das quotas de armazenamento, ao proporcionar aos 
utilizadores um acesso fácil aos e-mails arquivados. Além disso, ao remover dos seus 
servidores o correio antigo, pode reduzir os tempos das janelas de backup e de restauro. 
O Google Message Discovery inclui ainda um conjunto completo de funcionalidades 
de segurança e, portanto, pode conferir aos seus sistemas de e-mail os mais elevados 
níveis de segurança, sem ser necessária a a instalação de hardware e software 
dispendiosos. Isto permite-lhe bloquear o spam, vírus e outras ameaças externas antes 
que cheguem à entidade e assegurar que a informação privada, que tem de continuar 
confidencial, permanece no âmbito da entidade.

 
Funcionalidades principais

•	Seguro e redundante Garante a disponibilidade e redundância ao potenciar a rede 
de centros de dados seguros e eficientes em termos energéticos da Google. Minimiza 
a infra-estrutura dispendiosa no local e reduz a manutenção de TI

•	Escalável Capacidade ilimitada sem administração nem contratos adicionais
•	Fácil acesso e capacidade de localização Localize rapidamente e-mails específicos 

sem ser necessário pesquisar em várias fontes de dados
•	Exportação de conjuntos de resultados Exporte rapidamente as mensagens ou conjuntos 

de mensagens para os formatos PST e MBOX
•	Gestão de políticas de retenção Reduza o risco através da implementação de políticas 

de retenção de e-mails auditáveis e preserve os conjuntos de mensagens para além 
do período de retenção, quando tal seja exigido

Para obter mais informações, visite
www.google.com/postini

ACERCA DA SEGURANÇA 
E ARQUIVAMENTO DA GOOGLE, 
TECNOLOGIA DA POSTINI 

Os produtos de segurança e 
arquivamento, tecnologia da Postini, 
tornam os sistemas de e-mail mais 
seguros, compatíveis e produtivos, 
bloqueando o spam e outras intrusões 
antes que cheguem à rede e fornecendo 
criptografia e arquivamento para que 
cumpra os requisitos de conformidade. 
O modelo alojado da Google potencia 
o "efeito de rede" criado por milhares 
de milhões de ligações diárias de 
e-mail de modo a detectar e bloquear 
ameaças em tempo real, sem a 
necessidade de actualizações locais. 
As economias de escala ao nível do 
armazenamento, em conjunto com 
um serviço de implementação simples 
e sem manutenção, permitem um 
custo total de propriedade baixo.
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Figura 1: Fluxo da descoberta de mensagens

O Google Message Discovery permite-lhe gerir, proteger e aceder às mensagens de 
arquivamento necessárias, proporcionando:
1. Captura abrangente de mensagens: As mensagens são encaminhadas em tempo 
real para os centros de dados seguros da Google através da capacidade comum de 
"envelope journaling" do seu servidor de correio. Em alternativa, os e-mails recebidos 
e enviados podem ser arquivados como parte do processamento global executado pela 
Google durante a nossa análise de ameaças em tempo real.
2. Segurança de mensagens “Sempre activa e actualizada”: O encaminhamento de 
mensagens através da funcionalidade líder de mercado de Segurança de Mensagens 
da Google proporciona protecção contra ameças em tempo real, detecção de vírus, 
filtragem baseada em conteúdos e criptologia TLS baseada em políticas.
3. Arquivamento alojado seguro: As mensagens e os respectivos anexos são 
armazenados e indexados num repositório central. A gestão das políticas de retenção 
permite às TI a definição de políticas ao nível do utilizador ou da entidade, de modo 
a satisfazer os requisitos de retenção internos ou externos.
4. Pesquisa e obtenção: O acesso baseado em permissões proporciona ferramentas 
avançadas a indivíduos autorizados para que, de uma forma rápida e fácil, pesquisem, 
limitem resultados e obtenham o e-mail relevante.
5. Relatórios extensos: Os relatórios de utilização e auditoria fornecem a informação 
necessária para o controlo de todas as actividades ocorridas no arquivo da empresa

•	Acesso ao arquivo do utilizador final Permite ao utilizador final o acesso ao seu 
arquivo pessoal através de uma interface baseada na Web, ou de uma barra de 
ferramentas do MS Outlook, sem assistência de TI

•	Relatórios de actividade de arquivo Visualize relatórios de toda a actividade do 
arquivo, incluindo pesquisas e exportações do arquivo para efeitos de conformidade

•	Protecção contra spam e vírus Proporcione uma segurança líder de mercado para 
o e-mail, incluindo protecção contra spam e vírus em tempo real e filtragem de 
conteúdos para e-mails recebidos e enviados

•	Criptografia de domínio para domínio Transmita mensagens seguras com protocolos 
Transport Layer Security baseados em políticas

•	Encaminhamento inteligente Encaminhe facilmente o tráfego de e-mails para as 
localizações de centros de dados descentralizados

O Google Message Discovery suporta 
os seguintes servidores de correio:

•	Microsoft	Exchange	Server	2000	
Standard ou Enterprise Edition

•	Microsoft	Exchange	Server	2003	
Standard ou Enterprise Edition

•	Microsoft	Small	Business	Server	com	
Exchange	Server	2000	ou	2003	
Standard Edition

•	Microsoft	Exchange	Server	2007

•	Lotus	Domino	6.5–7x

Para utilizar a opção de "journaling" 
(em registo diário) com o Exchange 
Server Standard Edition necessita, pelo 
menos, de dois servidores destes na 
rede, sendo um dos servidores utilizado 
exclusivamente para a recepção de 
mensagens em registo diário. O servidor 
não pode ter caixas de correio de 
utilizadores.

REQUISITOS DO SISTEMA


