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Alla tre fungerar på samma sätt i följande fall:
• Säker spam avvisas
• Icke-spam levereras direkt till er e-postserver.

Däremot skiljer sig behandlingen av ett meddelande 
med klassificeringen möjlig spam:
• I varianten Base levereras det direkt till er 

e-postserver.
• I varianten Base + Taggning infogas ordet 

”Spam” allra först i ärendefältet, varpå med-
delandet levereras till er e-postserver.

• I varianten Premium flyttas meddelandet till 
 mottagarens personliga karantän. Där lagras 
det i 30 dagar och raderas sedan automatiskt. 
 Mottagaren får varje dag en sammanställning  
av de meddelanden som finns i hans karantän.

Vitlistning ökar precisionen
Användaren kan i tjänstevarianten Premium skapa  
en egen lista med avsändare vars meddelanden  
inte ska genomgå innehållsanalys. Omvänt kan 
 avsändare svartlistas så att all e-post från en  
avsändare avvisas.

Komplett skydd mot skadlig kod
Telia Clean Mail identifierar och stoppar virus, nät-
fiske (phishing), trojaner, maskar och annan skadlig 
programkod i inkommande e-post. Om ett medde-
lande eller en bilaga innehåller skadlig kod stoppas 
meddelandet och raderas.

I tjänstevarianten Premium sker virusskanning med 
två  skanningmotorer från två olika leverantörer.

Hantering av komprimerat och  
krypterat innehåll
Telia Clean Mail kan skanna bilagor som är packade 
med de vanligaste principerna för datakomprime-
ring. Lösen ord skyddad och krypterad information   
är inte möjlig att skanna.

Telia Clean Mail är en tjänst som filtrerar 
e-posten innan den når e-postservern 
på ditt företag. Spam, virus och andra 
hot mot produktivitet stoppas effektivt 
redan utanför er internetanslutning.

Ökad säkerhet, avlastad server
Merparten av belastningen på en e-postserver 
brukar skapas av spam. Tack vare Telia Clean Mail 
blir du praktiskt taget befriad från skräppost, vilket 
innebär att stora resurser frigörs i er servermiljö. 
Dessutom höjs säkerhetsnivån väsentligt, eftersom 
närmare 100 % av virus och annan skadlig kod  
stoppas innan den ens når er e-postserver.

Om du så önskar kan även utgående e-post filtreras 
från spam och virus. Därmed slipper du den badwill 
som det innebär att oavsiktligt skicka oönskat och 
potentiellt skadligt innehåll till era externa kontakter.

Spamfiltrering väger samman  
många kriterier
Telia Clean Mail analyserar varje inkommande 
 meddelande på följande punkter:
• Avsändare
• Kringdata, dvs. meddelandets ”digitala kuvert”
• Innehåll

Resultatet från de olika analysstegen vägs  
samman och meddelandet får någon av följande 
klassifi ceringar:
• Säker spam
• Möjlig spam
• Icke-spam

Skräddarsydda åtgärder för möjlig spam
För att du enkelt ska kunna anpassa spamhante-
ringen efter er verksamhet finns Telia Clean Mail i  
tre varianter:
• Base
• Base + Taggning
• Premium

Tjänsten som sätter 
stopp för oönskat 
innehåll i e-posten
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Vill du veta mer om Telia Clean Mail eller göra en beställning? 
Lämna dina uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en 
säljare av sig inom kort. Du kan också ringa oss på tel. 90 400.

Telia Clean Mail

Bra att veta

Funktioner som ingår i samtliga 
 tjänstevarianter
– Kontroll av avsändare
– Klassificering a av e-post som säker spam,  

möjlig spam och icke-spam
– Filtrering av virus och annan skadlig kod
– Avskiljning av körbara filbilagor
– Virusutbrottsfilter med karantän
– Kvalificerad helpdesk
– Automatisk uppdatering av antivirus- och  

antispamfunktionen
– Feltolerant, minst dubblerat system ger  

tillgänglighet på minst 99,99 %
– Ständig systemdrift och övervakning
– Stöd för TLS (kryptering med Transport Layer  

Security)
– Statistikrapporter
– Buffring och omsändning av e-post till icke  

nåbara e-postservrar
– Felanmälan dygnet runt

Filtreringsgrad för spam
Andel av den totala spamvolymen som Telia Clean Mail 
hittar i  inkommande e-post är
– minst 95 % för Base
– minst 98 % för Base + Taggning
– minst 98 % för Premium

Filtrering av utgående e-post (tillvalsfunktion)
– Om Telia Clean Mail upptäcker skadlig kod i ett 

 utgående meddelande tas detta bort.
– Om Telia Clean Mail upptäcker en otillåten bilaga 

skickas meddelandet i retur till avsändaren.
– För att skydda avsändande e-postserver från 

 svart listning använder Telia Clean Mail även viss 
spamfiltrering för utgående trafik. Misstänkt spam 
returneras till avsändaren.

Meddelanden som inte kan skannas skickas vidare 
till mottagaren utan åtgärd.

Hantering av icke tillåtna filbilagor
Vissa filer har ett filnamnstillägg som anger att de 
kan exekveras (köras) på den mottagande datorn. 
Om Telia Clean Mail upptäcker att en sådan fil ingår 
som bilaga i ett meddelande händer följande
• Filbilagan tas bort
• Tjänsten kompletterar meddelandet med 

 information om att bilagan tagits bort
• Meddelandet skickas till mottagaren.
Avsändaren får ingen information om åtgärden.

Tillfällig karantän för misstänkta bilagor
Antivirusfunktionen innehåller även ett ”finger-
avtrycksbaserat” system med förmåga att upptäcka 
nya virus innan dessa inkluderats i de ordinarie 
virusdefinitionerna. Detta system identifierar miss-
tänkta meddelanden och placerar dem i en tillfällig 
karantän upp till 24 timmar i väntan på uppdatering 
av virusfiltret.

Om ingen skadlig kod upptäcks inom 24 timmar 
skickas meddelandena vidare till mottagaren.

Accessformer
– Telia Clean Mail levereras via publika internet genom 

omdirigering av er e-posttrafik.
– Tjänsten levereras oberoende av vilken internet-

operatör ni använder.
– Tjänsten förutsätter att ni har fast, publik ip-adress.

ÖVERVAKNING
– Efter avslutad installation driver och övervakar vi er 

lösning samt håller den kontinuerligt uppdaterad.
– Övervakning sker 24 timmar om dygnet, 7 dagar i 

veckan från Telias övervakningscentraler.

HELPDESK
– Helpdesk kommunicerar på engelska och svenska.
– Funktionen är tillgänglig 24 timmar om dygnet,  

7 dagar i veckan.
– Felanmälan kan göras dygnet runt årets alla dagar.
– Vi förutsätter att ni gör viss felanalys för att i möjlig 

mån utesluta ert eget e-postsystem som felorsak.
– Helpdesk är inte avsedd som support för era  

e-postanvändare.

Rapportering
– Ni får månadsvisa rapporter via e-post med 

 information om er inkommande e-posttrafik.
– Om ni har tillvalet Filtrering av utgående e-post 

 kommer även denna trafik att rapporteras enligt ovan.
– Rapporterna skickas till den kontaktperson som ni 

angivit vid beställ ning av tjänsten.

TILLGÄNGLIGHET
– Vi garanterar en tillgänglighet på 99,99 %


