
Características Principais

Utiliza padrões de Mercado: SyncML, •	

IMAP, POP, SMTP, DomainPOP. Não 

requer Sistema Operacional específico 

para servidores.

Segurança Robusta [DKIM para •	

autenticação de remetentes, armadilha 

contra spam, lista cinza (greylisting), 

listas brancas, SSL/TSL, prevenção 

pró-ativa contra ameaças (malware) 

através do plug-in Security Plus].

Agendamento e enfileiramento de •	

mensagens para uma administração 

flexível de mensagens enviadas.

Ferramentas para Mobilidade: SyncML, •	

Sync4J (para funções PIM), P-IMAP, 

sincronia de cliente web para handheld.

Ferramentas para Colaboração •	

(Groupware): Correio Eletrônico, 

Calendário, Contatos, Tarefas, 

Anotações e Diário.

Mensagens Instantâneas através do •	

aplicativo ComAgent.

Rápida recuperação em caso de falhas.•	

Suporte a múltiplos domínios e •	

administração web integrada.

Solução Confiável, Segura e Acessível                                          
de Correio Eletrônico e Colaboração
O servidor MDaemon® foi desenvolvido para atender as necessidades de 
empresas de pequeno e médio porte que necessitam de uma solução confiável 
e poderosa, sem que haja necessidade de alto investimento, administração e 
suporte. O MDaemon aprimora a comunicação empresarial através por ser uma 
solução de correio eletrônico segura, fornecendo ferramentas de colaboração, 
acesso remoto e em redes sem fio (wireless), além de sincronia de dados. O 
produto simplifica o uso de correio eletrônico nas organizações ao oferecer 
qualidade empresarial com um mínimo de administração e suporte. O MDaemon 
pode ser instalado e configurado em minutos. E, após a instalação, o MDaemon 
requer pouca manutenção, permitido às empresas manter o foco em seu 
negócio principal, e não no correio eletrônico. 

O cliente web de fácil utilização permite aos usuários acessar seu correio 
eletrônico de qualquer local que possua ema conexão de rede/internet.

MDaemon®
Email Server



*Proteção de Segurança através do SecurityPlus para MDaemon

     Requisitos de Sistema
 
•  Computador com processador Pentium III 
500 MHz (recomendado Pentium 4 2.4 GHz 
ou superior)
•  512 MB de memória (recomendado 1 GB)
•  Espaço em disco necessário: 100MB,
   e espaço adicional para armazenamento 
de mensagens
•  Sistema Operacional Microsoft Windows 
XP/2000/2003
•  Internet Explorer 5.5 ou superior
•  Placa de Rede
•  Protocolo de Rede TCP/IP instalado
•  Comunicação Internet ou Intranet.

Benefícios Principais

Altamente Seguro. Fornece proteção 

pró-ativa contra spam, vírus e outras 

ameaças (malware), com proteção total 

através do SecurityPlus.

Colaboração. Correio eletrônico, 

Calendário, Contatos, Tarefas, Anotações 

e Diário. Suporte ao Microsoft Outlook® 

através do aplicativo Outlook Connector.

Fácil Instalação e Manutenção.  O 

MDaemon pode ser instalado em minutos 

e não requer recursos dedicados, de nível 

técnico sofisticado e alto custo para sua 

manutenção e administração.

Acesso Remoto.  Os usuários podem 

acessar suas mensagens de qualquer 

local usando o WorldClient (cliente para 

acesso via web), incluído sem custo 

adicional no MDaemon. O administrador 

do servidor poderá utilizar o aplicativo 

WebAdmin para configuração e 

administração remota do MDaemon.

Confiabilidade no Desempenho.  

O MDaemon vem atendendo às 

necessidades de comunicação via correio 

eletrônico de milhares de organizações em 

90 países por mais de 10 anos.

Desenvolvido para Usuários Móveis.  

O protocolo aberto SyncML, a sincronia 

remota e as ferramentas de acesso web 

oferecem aos usuários total flexibilidade.

Os usuários do MDaemon podem escolher entre as versões Standard e Pro , de 
acordo com as necessidades dos seus negócios.

Características Principais    Standard       Pro

SMTP, POP, DomainPOP, MultiPOP                   

IMAP           

Web Mail                      

Composição de mensagens Web Mail em HTML           

Acesso via Pocket PC

Restauração e Backup Simples

Lista de Distribuição Ilimitada com Opções de 

Inscrição e Moderador

                     

Agendamento de Correio

WebAdmin Integrado                      

ODBC e ActiveDirectory para Contas e Listas de 

Distribuição

          

Segurança       Standard          Pro

Proteção pró-ativa AntiVirus, AntiSpam, AntiPhishing, 

e AntiSpyware*

      Apenas AV           

Verificação AntiVirus Inline*

SSL, TSL, Certificados           

Certificação de Email

“Sender Policy Framework” para Endereços de 

Email Imitados

          

Sender ID, DomainKeys, DKIM, HashCash. . .           

Lista Cinza e Listas Brancas Particulares

Proteção Backscatter

SpamAssassin 3

Colaboração (Groupware)       Standard          Pro

Colaboração através do Web Mail para Calendários, 

Contatos, E-mail, Tarefas, e Anotações

          

Colaboração através do OutlookConnector           

Servidor Disponível/Ocupado via OutlookConnector

Messenger Instantâneo e Seguro

Pastas Compartilhadas & Públicas           

Mobilidade       Standard          Pro

Servidor SyncML Integrado para sincronização de 

contatos, calendário e tarefas 

          

Acesso Wireless com Host disponível para Pocket 

PC, Palm, Blackberry

Sincronização de Contatos, Calendário e Tarefas di-

sponível para PIMs
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