
Vill du veta mer om våra 
IT-tjänster eller PrimeQ?

Vänligen kontakta: 
sales@primeq.se

SpamTitan skräppostfilter

Skräppost. Det är inte bara 
tidskrävande och irriterande, det utgör 
en risk. Antalet phishingattacker ökade 
med 220% under 2018 enligt Webroots 
årliga hotrapport för 2019.

Skydda era servrar och datorer

Se över er e-postsäkerhet

E-posten ligger högt upp på listan av affärskritiska system. 

Det är av yttersta vikt att e-postflödet fungerar funktionsfritt 

och säkert. Säkerhetslösningarna i dagens IT-miljöer är både 

avancerade och kostsamma. Ändå händer det ofta att spam och 

phishing-meddelanden – och till och med virus – dyker upp i 

inkorgen. 

E-postsäkerhet är idag avgörande för ett företag. Vår 

e-postsäkerhetslösning är lätt att komma igång med och 

eftersom det är en molntjänst kräver den ingen investering i 

hårdvara eller licenser. Med en rensning av 99,97 procent av all 

spam och 100 procent virusskydd för både inkommande och 

utgående e-post ger den ett mycket bra skyddslager.

En partner. Många specialister.

Vi är specialister inom IT och 
tillgodoser era behov och gör 
er vardag enklare. PrimeQ 
levererar IT-drift-, support, 
moln- och konsulttjänster. 
Vi vet hur viktigt det är att 
IT-lösningarna fungerar 
för att verksamheten ska 
flyta på och vi lägger stor 
vikt vid personlig service 
och tar fram system som är 
noggrant anpassade utefter 
era behov.



SpamTitan är den säkerhetslösning som vi bygger vår tjänst 
på. Lösningen är utomordentligt enkel att ställa in och hantera. 
Effektiviteten, med sina många funktioner, är så hög som 
99,97 procent när det gäller spamdetektering och virus.

SpamTitan
Vad är det?
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SpamTitan har vunnit många utmärkelser genom åren och räknas som 

branschledande när det kommer till spamhantering. Lösningen är utformad för 

att lätt kunna integreras i kundens befintliga infrastruktur och konfigureringen 

är mycket enkel. 

När ni använder vår tjänst för spamfiltrering kan ni känna er helt trygga 

med att ni följer applicerbara regler och lagar (som PUL och GDPR). All 

säkerhetsskanning utförs inom Sveriges gränser och vi äger själva samtliga 

filtreringsservrar som används i tjänsten. Innehållet i e-posten kan INTE läsas 

av någon annan än mottagaren.

Vill du veta mer om SpamTitan eller PrimeQ? 
Vänligen kontakta: sales@primeq.se

eller läs mer på https://www.primeq.se/it/cloud/antispam-som-tjanst/


