
KOSTNAD
Time-of-Click Protection är en tilläggs-
tjänst till Halon SMTP software, och vi
rekommenderar att du adderar den till
din nuvarande licens. Priset sätts per
användare, med en volymbaserad rabatt.
Om du redan är kund till Halon så tala
med din kontaktperson, eller hör av dig
till sales@halon.io för att få din offert.

TIME-OF-CLICK PROTECTION

Addera ett extra lager av säkerhet för att skydda e-postanvändare från att
utsättas för skadligt webbinnehåll. I en tid då ransomware- och malware-
attacker blir allt vanligare gör Halon det nu möjligt för dig att verkligen

optimera e-postsäkerheten.
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PROBLEMET
Malware-, ransomware- och phishing-
attacker blir allt vanligare, och mer sofis-
tikerade för varje dag som går. Samtidigt
handskas e-postanvändare med allt
större mängder känslig information.
Därför behöver du URL-klassificering
med högsta möjliga exakthet. Det regis-
ter över skadliga webbsidor som finns
att tillgå är det som Halon, och alla andra
e-postsäkerhetstjänster, förlitar sig på
när de avgör om du ska få tillgång till en
viss webbsida. Men om sidan ännu inte
är infekterad eller registrerad, så kommer
tjänsten ändå att bedöma länken och
webbsidan som godkänd.

LÖSNINGEN
Lägg till Time-of-Click Protection, så
kommer Halon att klassificera länken
varje gång du klickar på den, och sedan
bedöma om webbsidan är godkänd för
besök. Det innebär att om bedragaren
väntar två minuter eller två månader med
att göra sidan skadlig, så kommer du
fortfarande att vara skyddad när du väljer
att klicka på länken. Det är en extra
barriär som gör att du aldrig får besöka
en skadlig webbsida via en länk i ett mail,
om din e-post är skyddad av Halon.
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