Obrona przed spamem i archiwizowanie poczty elektronicznej
w spółce Agora S.A.

Podsumowanie
• Agora S.A. jest jedną z największych
spółek medialnych w Polsce
• Jest notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych
Wyzwania
• Zapewnienie ochrony przed
niebezpiecznymi wiadomościami
e-mail oraz spamem
• Uproszczenie zarządzania,
automatyzacja procesów i
efektywna archiwizacja
Rozwiązanie
• Barracuda Email Security Gateway
• Barracuda Message Archiver
Rezultaty
• Znaczne ograniczenie spamu i
wiadomości stanowiących zagrożenie
• Zredukowanie czasu potrzebnego na
zarządzanie pocztą elektroniczną
• Zwiększenie efektywności Działu IT
• Poprawa bezpieczeństwa
i obniżenie kosztów

Agora SA. jest jedną z największych spółek medialnych w Polsce. Działalność Spółki obejmuje:
wydawanie prasy, publikacji książkowych i serwisów internetowych; prowadzenie sieci kin;
koprodukcję filmową i internetową; reklamę internetową i zewnętrzną oraz branżę muzyczną
i radiową. Najbardziej znane grupy funkcjonujące w ramach Spółki to Gazeta Wyborcza, Helios
S.A. oraz AMS. Spółka Agora SA. powstała w 1989 roku, a od roku 1999 jest notowana na Giełdzie
Papierów Wartościowych.
Potrzeby: skuteczne, niedrogie i proste w zarządzaniu rozwiązanie antyspamowe oraz
archiwizacja poczty elektronicznej
Ze względu na szeroką działalność i rozbudowaną strukturę Spółka narażona jest na duże ilości
niechcianych wiadomości. Stały dostęp do archiwalnej poczty elektronicznej jest kluczowy z
punktu widzenia prowadzonej działalności. Do ochrony przed niechcianą pocztą (spamem)
stosowano technologie, które były skuteczne i elastyczne, ale ich konfiguracja, utrzymanie i
zarządzanie nimi angażowały dużo czasu i energii.
Agora S.A. potrzebowała nowego rozwiązania, które uprościłoby zarządzanie regułami
antyspamowymi, automatyzowało procesy zarządzania przepływem poczty elektronicznej i
umożliwiało jej wydajne archiwizowanie.
Wdrożenie, przeprowadzone przez firmę SANSEC Poland S.A., zostało poprzedzone testami w
warunkach rzeczywistych, przeprowadzonych w infrastrukturze Spółki. Ich wyniki wykazały, że
produkty Barracuda dobrze integrują się z istniejącą infrastrukturą.

Rozwiązanie Barracuda to przemyślany i
skuteczny zestaw narzędzi, zabezpieczający
kompleksowo pocztę elektroniczną. Jego
zastosowanie pozwoliło nam odciążyć dział IT
i ograniczyć czas wymagany do prowadzenia
skutecznej walki ze spamem.
Mariusz Popko
Deputy Head of IT Infrastructure
Agora S.A.

Barracuda Email Security Gateway

Barracuda Message Archiver

Barracuda Email Security Gateway jest kompleksowym i przystępnym
cenowo rozwiązaniem, zapewniającym ochronę poczty elektronicznej
i możliwość zaawansowanego zarządzania regułami. Email Security
Gateway chroni użytkowników przed spamem, wirusami oraz złożonymi
atakami sieciowymi. Szybka implementacja skraca czas wymagany
dla wdrożenia, a intuicyjne zarządzanie oraz skuteczność ochrony
czynią rozwiązanie niezwykle atrakcyjnym dla działu IT oraz zarządu.
Funkcja filtrowania wiadomości w chmurze oraz brak opłat za liczbę
użytkowników sprawiają, że urządzenie jest wyjątkowo elastyczne i
skalowalne, co jest kluczowe w perspektywie długoterminowej.

Barracuda Message Archiver to rozwiązanie umożliwiające zarządzanie
archiwum poczty elektronicznej. Ułatwia przechowywanie, odzyskiwanie
oraz eksport wiadomości email, ograniczając w dużym stopniu koszty oraz
zużycie zasobów komputerów użytkowników. Dzięki zaawansowanym
mechanizmom kompresji oraz deduplikacji Barracuda Message Archiver
optymalizuje rozmiar przechowywanych wiadomości, przez co znacznie
zwiększa efektywną pojemność serwerów pocztowych. Dodatkowo,
możliwość przechowywania załączników na urządzeniu ogranicza ilość
wymaganego miejsca nawet o 85%.
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Barracuda Message Archiver to rozwiązanie umożliwiające zarządzanie archiwum poczty
elektronicznej. Ułatwia przechowywanie, odzyskiwanie oraz eksport wiadomości email,
ograniczając w dużym stopniu koszty oraz zużycie zasobów komputerów użytkowników. Dzięki
zaawansowanym mechanizmom kompresji oraz deduplikacji Barracuda Message Archiver
optymalizuje rozmiar przechowywanych wiadomości, przez co znacznie zwiększa efektywną
pojemność serwerów pocztowych. Dodatkowo, możliwość przechowywania załączników na
urządzeniu ogranicza ilość wymaganego miejsca nawet o 85%.
Korzyści: łatwiejsze zarządzanie, większe bezpieczeństwo i niższe koszty
Wdrożenie rozwiązań Barracuda Email Security Gateway i Barracuda Message Archiver
pozwoliło spółce Agora S.A. zautomatyzować i usprawnić procesy związane z bezpieczeństwem
informacji, przekazywanych pocztą elektroniczną. Istotnemu ograniczeniu uległa ilość
maili stanowiących zagrożenie: wiadomości zawierających wirusy, phishing i ransomware.
Nowe rozwiązania pozwoliły także zminimalizować ilość otrzymywanego spamu. Wdrożone
technologie Barracuda Networks w istotny sposób wzmocniły bezpieczeństwo Spółki i skróciły
czas wymagany na zarządzanie pocztą elektroniczną, co zaowocowało wzrostem efektywności
Działu IT oraz zwiększeniem zadowolenia użytkowników oraz zarządu.
Plany na przyszłość
Z uwagi na stale rosnące zagrożenie oraz konieczność zapewnienia nieprzerwanej ochrony
Agora S.A. planuje zakup kolejnego rozwiązania Email Security Gateway. Wysoka skuteczność,
stabilność działania oraz dobry stosunek jakość/cena jest wskazaniem do rozbudowy
środowiska.

Nasze rozwiązanie wdrożone w Agora S.A.
umożliwiło Spółce podwyższenie efektywności
działania w walce ze spamem oraz skuteczne
archiwizowanie poczty elektronicznej.
Jednoczesne obniżenie kosztów oraz odciążenie
działu IT było naturalnym efektem wdrożenia,
co jest dla nas wielką satysfakcją
Marcin Tynda
Business Development Manager
SANSEC Poland S.A.

O Barracuda Networks, Inc.
Światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń
internetowych, poczty elektronicznej,
ochrony firewallowej i systemów do
tworzenia kopii zapasowych. Produkty
firmy Barracuda Networks są obecne
w ponad 100 krajach. Korzysta z nich
ponad 150 000 firm, w tym: Siemens,
Coca-Cola, Microsoft, Oracle, IBM.
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