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CASE STUDY

A OGMA tinha alguns problemas na receção de emails 
com spam/malware e nomeadamente, com o flagelo do 
vírus da família Locky. Como o serviço de email é 
fundamental para a atividade diária da empresa que 
está em contato regular com várias entidades dispersas 
pelo mundo, tal fato agravou o problema do volume de 
malware recebido. 

Em termos de segurança de email tinham necessidade 
de uma solução de segurança de email para detetar, 
bloquear e reduzir com grande eficácia o problema do 
spam e do locky ransomware. 

Organização: OGMA– INDÚSTRIA AERONÁUTICA DE PORTUGAL
Indústria: Aeronáutica
Localização: Lisboa, Portugal
Solução: MPS Hosted Enterprise Edition
Número de Utilizadores: 1.400

Com mais de nove décadas de história desde a sua criação em 29 de Junho de 1918, a OGMA detém hoje em dia 
um papel de relevo a nível mundial no negócio da manutenção e fabricação aeronáuticas.

Ao longo da sua história a OGMA vem acumulando conhecimento e experiência que se traduzem no fornecimento 
de produtos e serviços da mais alta qualidade a clientes de todo o mundo.

A OGMA mantém-se atenta à evolução da indústria aeronáutica e demonstra estar à altura dos padrões exigidos 
pelas diversas autoridades aeronáuticas, conseguindo assim as necessárias certificações que nos permitem 
oferecer um vasto leque de soluções e, acima de tudo, satisfazer as expectativas dos nossos clientes.

DESAFIO

A equipa de Labs da AnubisNetworks foi uma das 
primeiras entidades a nível global a detectar a atividade 
do ransomware Locky (vírus distribuído através de email 
com anexos infetados), que de imediato ajustou os filtros 
de email da solução MPS-Mail Protection Service para 
responder a este tipo de ataques.  

A Plataforma Global de Threat Intelligence da 
AnubisNetworks monitoriza de forma contínua todas as 
informações disponíveis no mundo sobre botnets, 
reputação do IP, mensagens de Phishing e campanhas de 
Malware, que comunica através dos filtros de MPS para 
uma prevenção de malware proativa e em tempo real.

 

“O serviço de E-mail é crucial para a atividade diária da organização. O facto de 
regularmente nos relacionarmos com entidades dispersas em todo o mundo, agravou o 
problema do volume de SPAM recebido. A solução da AnubisNetworks permitiu-nos 
reduzir drasticamente essa situação, bem como, colocar-se como primeira barreira de 
proteção contra alguns dos vírus que circulam via email. Obtemos mais segurança, 
maior controlo efetivo e maior transparência nas mensagens de email que recebemos e 
trocamos com o exterior.”

Sérgio Almeida
Diretor de Sistemas de Informação na OGMA
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RESULTADOS
A implementação da solução MPS Hosted Enterprise 
Edition da AnubisNetworks na OGMA foi de fácil 
execução e com impacto na sua estratégia de negócio, 
visto que o contato e a relação com os seus parceiros 
(clientes ou fornecedores) é sustentada pelo serviço de 
email, seja, para pedidos de aprovação para realizarmos 
atividades nos seus aviões, seja para negociar 
propostas com clientes, seja para obter propostas de 
fornecedores.

A implementação da solução de segurança de email, o 
MPS, permitiu à OGMA proporcionar disponibilidade de 
serviço e algum apoio a parceiros (clientes ou 
fornecedores). Quando a OGMA recebe e-mails de 
parceiros externos, porque ficaram bloqueados, 
consegue dar indicações a essas identidades com 
quem trabalha, identificando o problema e a forma de 
corrigir essa situação anómala. Ou seja, conseguem 
apoiar os seus parceiros numa vertente claramente fora 
do seu raio de ação.

Desta forma, conseguiram consolidar a sua imagem 
enquanto organização e o profissionalismo nos 
processos. Além disso, há uma percepção de expertise 
neste tema, visto que conseguem apoiar as áreas de IT 
dos seus parceiros na resolução de problemas.

Em termos de ganhos com a instalação da solução 
MPS, a OGMA destaca ganhos de tempo em 
produtividade pelo simples fato dos seus colaboradores 
já não terem de se preocupar em gerir “spam” que 
recebem, o que se traduz numa poupança de centenas 
de euros por mês. Se juntar a isso, o fato do risco de 
ataques do tipo Locky ter diminuído, e por 
consequência a perda de informação ter diminuído, 
chegamos a uma poupança na ordem dos milhares de 
euros.

A OGMA destaca como principais vantagens a 
implementação da segurança de email a redução 
drástica do volume de spam recebido, bem como 
colocar-se como primeira barreira de proteção contra 
alguns dos vírus que circulavam via email, 
nomeadamente da família Locky. Ao obter uma 
segurança de email eficaz na sua infraestrutura, 
conseguem um controlo efetivo e maior transparência 
nas mensagens de email tanto de inbound como de 
outbound. Outra das vantagens é o suporte prestado 
pela AnubisNetworks prestado à OGMA, bastante 
rápido e assertivo, bem como a simplicidade de gestão 
da plataforma do MPS no que concerne à gestão e 
segurança de email.

 

MPS HOSTED ENTERPRISE EDITION
SAIBA MAIS SOBRE A SEGURANÇA DE E-MAIL EM:

HTTPS://WWW.ANUBISNETWORKS.COM/PRODUCTS/EMAIL-SECURITY

“A solução da AnubisNetworks respondeu de forma clara às necessidades e 
expectativas que tínhamos, no que concerne a gestão e segurança de email, permitindo 
obter ganhos de produtividade na atividade diária de todos os colaboradores.“


