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CASE STUDY

A Claranet fornece aos seus clientes o serviço de 
segurança de email da AnubisNetworks, o MPS-Mail 
Protection Service para Service Providers, para 
filtragem e gestão de riscos e ameaças no email 
corporativo.

Este serviço permite aos seus clientes corporativos a 
gestão de segurança personalizada, integrando o MPS 
com qualquer plataforma de correio electrónico, 
estando ou não alojada/servida pela Claranet. Permite 
ainda o suporte e monitorização proativa, 24x7, o que 
resulta numa solução mais segura e de maior 
produtividade para os seus clientes.

Organização: CLARANET PORTUGAL
Indústria: ISP/Managed Service Provider
Localização: Lisboa, Portugal
Solução: MPS SP- Mail Protection Service para Service Providers

Fundada em 1996, a Claranet evoluiu de um inovador e pioneiro ISP (Internet Service Provider), sendo hoje um 
Managed Services Provider independente, líder de mercado. A Claranet fornece serviços geridos de Hybrid IT, nas 
áreas de Hosting, Public Cloud, Networks, Aplicações, Segurança e Workplace. Hoje conta mais de 1.800 
colaboradores em 8 países (Reino Unido, Portugal, Brasil, França, Alemanha, Holanda, Espanha e Itália), 21 
escritórios e 37 datacenters, dos quais 5 em Portugal.
 
A Claranet foi reconhecida como Líder, no Quadrante Mágico da Gartner para Managed Hybrid Cloud Hosting, na 
Europa (2017), pelo quinto ano consecutivo.

O DESAFIO DE FORNECER UM SERVIÇO DE SEGURANÇA DE EMAIL EFICAZ

Nesta longa parceria de excelência a Claranet, 
recorrendo aos seus arquitetos de sistemas e demais 
equipas, garante esforços conjuntos com as equipas 
técnicas da AnubisNetworks por forma a construírem a 
solução ideal de Segurança de Email, com alta 
disponibilidade, privacidade de informação, e um serviço 
envolvente que assegure aos clientes da Claranet, a 
salvaguarda de todo o ecossistema de email 
corporativo.

“A solução da AnubisNetworks é preponderante para que sejamos um player 
considerável e eficiente na área de Segurança de Email, cumprindo com os rigorosos 
critérios de qualidade que estabelecemos no serviço prestados aos nossos clientes.“

Pedro Barbosa
Head of Cybersecurity da Claranet Portugal
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A solução Mail Protection Service para Service Providers da AnubisNetworks

 

A solução MPS SP da AnubisNetworks é uma plataforma de segurança de correio eletrónico destinada a ambientes 
complexos, tendo sida concebida de raiz para dar resposta às necessidades específicas dos Operadores de 
Telecomunicações e MSSPs.

A arquitetura Multitenant do MPS permite que os ISPs ofereçam soluções SaaS de segurança de correio eletrónico, 
quer a partir dos clusters situados nas suas instalações, quer através de third party clouds. Estes serviços de 
segurança podem ser conduzidos aos consumidores finais diretamente ou através de revendedores e parceiros 
alojados, o que contribui para a expansão de portfólio de serviços de segurança e para a amplitude de canais de 
parceiros/OEM.

 

Principais Benefícios para a Claranet Portugal

Proteção dos seus Clientes 
Ao assegurar que apenas emails legítimos são 
recebidos e enviados (importante para a gestão da 
reputação) e ao configurar funcionalidades de gestão 
de quotas, controlo e anti-botnet e anti-fraude, o MPS 
garante o funcionamento seguro do ecossistema de 
correio eletrónico das empresas. Para além deste 
factor, o MPS garante a disponibilidade e resiliência 
adequados a empresas exigentes com os seus 
sistemas de email.

Aumento da Produtividade da Claranet e dos seus 
clientes
Ao otimizar as operações de helpdesk, com gestão 
multitenant delegada ou centralizada, e com  controlo 
de mecanismos de segurança e gestão de mensagens 
personalizados a diferentes domínios e utilizadores.  

Aos utilizadores finais das empresas cliente, são dadas 
várias formas de gerir a quarentena, designadamente 
através de um web interface ou de simples digests 
periódicos de email.

Redução dos custos
Com um modelo de negócios transparente sustentado 
por uma plataforma sólida e com vantagens a longo 
prazo que incluem, por exemplo, atualização gratuita da 
versão de software, esta solução é facilmente escalável 
e evolui com a infraestrutura e com o número de 
clientes.

SAIBA MAIS SOBRE A SEGURANÇA DE E-MAIL EM: 
HTTPS://WWW.ANUBISNETWORKS.COM/PRODUCTS/EMAIL-SECURITY


