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TRADUÇÃO LIVRE 
 
ARTIGO PUBLICADO NA REVISTA “PERSONAL COMPUTER WORLD” – NATAL 2008 
 

ALT-N MDAEMON PRO 10 
 
Novo visual da conhecida alternativa ao MS Exchange 
 
Líder de mercado como alternativa ao servidor de correio eletrônico MS Exchange, o MDaemon 
da Alt-N Technologies não é somente mais barato, mas também muito mais simples para 
organizações de pequeno e médio porte que dispõem de recursos técnicos limitados. Suas 
ferramentas são comparáveis às do MS Exchange, tanto no manuseio de mensagens quanto 
nas funcionalidades de groupware, as quais se tornaram ainda mais fáceis de usar com a nova 
versão 10. 
 
Não é necessário servidor sofisticado para usar o MDaemon, mas os fornecedores indicam o 
Windows XP Pro como sua plataforma preferida. Entretanto, se sua intenção é fornecer e-mail 
a mais de um punhado de usuários, o recomendado é utilizar o Windows Server com muita 
memória RAM e discos rígidos de alta velocidade, especialmente se você deseja armazenar as 
mensagens no próprio servidor para aproveitar as ferramentas de compartilhamento de 
informações oferecidas. 
 
Nós já testamos o MDaemon anteriormente em várias ocasiões e concluímos que é um 
servidor de correio eletrônico robusto, particularmente bem aparelhado quando se fala de 
segurança, com ferramentas anti-spam, além de uma variedade de serviços de autenticação de 
remetentes e varredura de conteúdo. 
 
Entretanto, para obter proteção total a maioria das empresas deverá adquirir o aplicativo 
SecurityPlus (a partir de £68.68 para seis usuários*), que adiciona antivírus, além de 
ferramentas anti-spam e anti-phishing mais avançadas no já poderoso arsenal de ferramentas 
de segurança do produto. 
 
Sua instalação é feita em poucos minutos, durante a qual você deve fornecer o nome de 
domínio de seu servidor de correio eletrônico, além de nome e senha do administrador. É 
possível usar o MDaemon como um serviço, o qual será iniciado cada vez que o servidor for 
ativado. 
 
Em função de sua longa história, não é surpresa descobrir que a maioria das novidades do 
MDaemon 10 encontra-se nos bastidores. Apesar disso, a interface de gerenciamento recebeu 
um visual mais colorido, com novos ícones e barras de ferramentas reformuladas, tornando-as 
menos atravancadas e mais fáceis de utilizar. Algumas ferramentas foram também 
renomeadas ou realocadas, apesar de não ter havido nenhuma mudança radical, o que 
facilitará a adaptação dos que efetuarem um upgrade para a nova versão. 
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Foi adicionada uma nova ferramenta de compartilhamento de domínios, permitindo que um 
único domínio seja hospedado em múltiplos servidores (por exemplo, em diferentes filiais de 
uma mesma empresa), com cada servidor gerenciando o grupo de contas pertencentes aos 
usuários de cada local. 
 
Assim como no Exchange, os usuários poderão utilizar o Outlook para acessar suas caixas 
postais, utilizando tanto o protocolo POP3 para a retirada de mensagens como também o 
protocolo IMAP4 para acesso a mensagens mantidas no servidor. Existe também o opcional 
“Outlook Connector” (£65,93 para seis usuários*), que fornece uma experiência mais 
transparente, similar ao Exchange, incluindo acesso a pastas compartilhadas, calendário e 
outras funções de groupware. 
 
Os usuários do Exchange poderão, é claro, acessar suas caixas postais usando o Outlook Web 
Access pelo seu navegador, existindo também uma opção similar no MDaemon chamada 
Worldclient. Esta ferramenta foi também aprimorada na versão 10 do produto, com as opções 
de escolha de tema e idioma disponíveis já na tela de acesso (login).  O tema mais popular, 
Lookout, foi também reformulado e agora conta com um visão aprimorada de visualização dos 
dos ”threads”, a possibilidade de personalização de colunas, e melhorias nas janelas de 
mensagens e contatos. 
 
Várias correções ligadas especificamente aos navegadores foram também incluídas nesta nova 
versão, enquanto a ferramenta de mensagens instantâneas do MDaemon, o ComAgent, 
recebeu um visual mais moderno e a opção de aviso de chegada de mensagens. 
 
Finalmente, existe agora uma versão gratuita do MDaemon 10. Restrito a cinco usuários e sem 
as ferramentas avançadas da versão Pro, esta opção será, ainda assim, interessante para 
pequenas empresas e usuários domésticos, e portanto estaremos avaliando o que a mesma 
pode oferecer na seção “Hands On Networks” de nossa revista. 
 
Alan Stevens 
 
 
* Nota do Tradutor: preços válidos somente para o Reino Unido 


