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   E-mail (Quick Mail Toaster) – Componente de Correio Eletrônico Pro Apps

Correio Eletrônico é, de longa data, uma das especialidades da FreeBSD 

Brasil LTDA. No QMT toda essa expertise é concentrada em uma solução 

completa de correio eletrônico fundada em tecnologia aberta, com suporte à 

recursos que atendem as mais críticas e exigentes organizações em relação à 

performance, disponibilidade, confiabilidade, redundância e controle de 

SPAM, vírus e pragas. Conheça melhor o Pro Apps QMT:

   Características Chave do Componente QMT

   Gerenciamento prático de usuários, grupos e domínios

Através da interface Pro Apps é possível gerenciar usuários e domínios de 

forma simples e intuitiva. Em um flexível ambiente de trabalho o acesso aos 

resumos das configurações atuais, incluindo número de usuários por domínio, 

número de encaminhamentos, alias de e-mail e listas de discussão são 

facilmente observados. 

O ambiente de trabalho é disposto no layout organizado em disco e também de 

acordo com a estrutura hierárquica LDAP, tornando o ambiente padronizado e 

intuitivo.

O acesso aos domínios é simples, e 

também o acesso a cada recurso de 

configuração dos múltiplos domínios 

hierarquicamente dispostos. A adição de 

usuários ou domínios tal qual sua edição é 

simples e rápida, bastando clicar 

diretamente no botão desejado; o ambiente 

de trabalho é baseado em abas, facilitando 

a navegação.
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    Cluster de Alta Performance

Com o QMT sua organização escala horizontalmente o parque de servidores de correio eletrônico. O ambiente 

de correio pode ser fragmentado em múltiplos servidores, e o crescimento acontece de forma modular, sob 

demanda, garantindo alta escalabilidade à um custo que torna o TCO (custo total de propriedade) muito 

positivo, pois o crescimento é horizontal, em número de servidores, e não vertical em poder computacional.  

Com o recurso de cluster QMT a redundância é também facilitada.

    Como funciona o ambiente clusterizado?

Todos os servidores se comunicam internamente 

através de um protocolo próprio, o QMQP. 

Quando um usuário é adicionado ao cluster, 

escolhemos em qual servidor estará sua caixa 

postal. No Pro Apps essa escolha pode ser manual ou balanceada por domínios e por usuários. Quando um e-

mail chega, independente de qual servidor recebeu a mensagem, ela é transportada para o servidor correto pelo 

protocolo QMQP. Quando o cliente se conecta por IMAP ou POP3 o node em que ele se conectou transporta a 

comunicação até o servidor onde está a caixa postal do cliente. Todo o processo é completamente transparente 

pro usuário enquanto sob total controle pelo administrador.

Todo o QMT / Pro Apps é 

orientado ao ambiente 

clusterizado. Dessa forma todos 

os recursos como controle de 

SPAM e pragas virtuais, 

gerenciamento de filas e até 

mesmo os widgets de 

gerenciamento rápido pelo 

dashboard são orientados a todos os servidores, seletivamente, que compõe o cluster. Já as configurações em 

comum entre todos os nós, é transparentemente reproduzida entre os componentes do cluster.

A solução é utilizada em uma série de ambientes críticos e provê correio para literalmente milhares de contas de  

usuários de e-mail hoje. Agregando recursos de redundância de dados como ZFS send/receive e HAST é 

possível ter não apenas um cluster de alta escalabilidade, mas também elevar consideravelmente a 

disponibilidade do ambiente. Isso sem os elevados custos de soluções proprietárias ou outsourcing na nuvem 

com custos cobrados por caixa postal. A solução tem ROI (retorno de investimento) rápido, usualmente de 

menos de um semestre, incluindo aquisição de equipamentos (hardware servidores).
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    Gerencia de Fila de E-mails

Certamente uma das principais tarefas no dia a dia do processo de gestão de 

qualquer servidor de correio eletrônico, o gerenciamento das filas de e-mail no 

Pro Apps é facilitada por uma série de recursos. Há inclusive um widget que 

permite a visualização rápido do status da fila.

O administrador do servidor (ou do cluste) consegue inspecionar todas as filas de 

todos os servidores de um único ambiente Pro Apps centralizado. Consegue 

rapidamente visualizar o conteúdo inteiro das mensagens em fila, incluindo anexos; consegue listar todos os 

destinatários quando a mensagem tem mais de um, e consegue fazer limpeza da fila por e-mails similares.

Existe um resumo rápido do 

estado das filas, e é possível 

filtrar a fila por diversos critérios.

Temos ainda um filtro de remoção 

que facilita a contenção de 

incidentes de SPAM e vírus por 

exemplo, antes que estes se 

alastrem.

Ainda pode-se expirar o tempo de 

múltiplas mensagens em fila, 

bem como renovar o tempo em 

fila caso as mensagens estejam para expirar. O gerenciamento é muito simples e prático, e como o Pro Apps é 

multi-usuário granular, conseguimos facilmente delegar as tarefas de gestão de fila do cluster ou servidor 

independente à outros usuários sem delegar funções mais críticas.
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    Controle de SPAM, vírus e outras pragas.

Outro ponto de forte destaque do QMT é o 

controle anti-spam, anti-vírus e o combate à 

worms, phishing e outras pragas virtuais.

O QMT implementa os padrões mais 

modernos de combate à e-mails forjados 

como SPF (Sender Policy Framework), 

assinatura e verificação Domain Keys, e 

utiliza a técnica SoftFail criada pela FreeBSD Brasil, que é um sistema de greylisting inteligente, capaz de 

aprender o comportamente dos servidores remetentes e tem suporte ao modo meta onde trabalha em conjunto 

com verificações SPF para auxilio à decisão de liberação, congelamento ou retenção de e-mails em tentativas  

iniciais de entrega.

Além disso o QMT / Pro Apps se apoia fortemente em tecnologias estabelecidas como Spam Assassin integrado 

à base LDAP (facilitando gerenciamento e clusterização), com atualizações automáticas, consultas à base de 

conhecimento e listas restritas, mantidas pela FreeBSD Brasil, e graças ao recurso Spamwhore, o sistema anti-

spam é configurado seletivamente por usuário, incluindo whitelists e controle de sensibilidade para marcação de 

Spam.

Outro recurso oferecido pelo Spamwhore no QMT é o filtro no servidor (server-side filtering) uniformizando a 

organização do usuário entre múltiplos MUA ou ao acessar pelo webmail.

A grande maioria das customizações podem ser realizadas através da interface webmail pelo próprio usuário, 

diminuindo demanda administrativa por parte dos gestores do servidor de correio.
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    Delegação de administração de domínios individuais

Recurso fundamental para qualquer empresa que comercialize correio 

eletrônico é poder delegar a administração e um dado domínio a um 

usuário individual. O Pro Apps oferece para o QMT um painel de 

controle onde os domínios podem ser gerenciados de forma isolada, 

bastando ter a senha do postmaster em mãos para isso. Uma vez 

delegada administração, ao acessar o painel, apenas aquele domínio 

poderá ser gerenciado.

E este, estará sempre sujeito aos limites 

configurados para seu domínio, por 

exemplo, limite de contas, de listas de 

discussão, de encaminhamentos, de quota e 

afins.

   Gerenciamento de Atividades

Com o Pro Apps você consegue, em cada 

servidor do cluster, acompanhar as 

atividades que estão em andamento 

naquele momento exato. São informações 

de runtime que permite conhecer quais são os principais remetentes, destinatários, todas as entregas em 

andamento destinada à outros servidores (entregas remotas) e todas entregas locais, ou seja chegando para os 

usuários no servidor local. É a natureza do Pro Apps facilitando o dia a dia da administração de e-mail.

Com esse recurso é possível conter rapidamente qualquer vazamento de informação ou incidente em 

andamento. O Pro Apps facilita a vida do administrador permitindo que ele interrompa as atividades em 

andamento e ao mesmo 

tempo remova aquela 

mensagem da fila de e-mail, 

garantindo a mitigação de 

SPAM, vírus, ou qualquer 

tipo de e-mail que não 

deveria estar sendo entregue 

ou que foi disparado de 

forma indevida.
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    Gerenciamento de Logs

Uma das tarefas mais importantes e ao mesmo tempo desgastantes na administração do servidor de correio é a 

gestão dos registros de atividades. O Pro Apps facilita a tarefa do administrador centralizando num mesmo 

ambiente o controle de logs de todos os servidores do cluster e apresentando logs dos daemons SMTP, Submit,  

POP, IMAP e das atividades gerais de entrega e recebimento de e-mail fazendo distinção simplificada por cores,  

entre as atividades que ocorreram com 

sucesso, as que falharam permanentemente 

e as que falharam temporariamente.

Além disso, um dos principais problemas ao 

acompanhar logs no Qmail é o fato que o 

MTA utiliza registros assíncronos de logs. 

Ou seja as informações relacionadas não são 

apresentadas de forma uniforme ou organizada. O Pro Apps resolve isso fazendo todo o relacionamento desses 

logs. Além disso o poderoso recurso de filtro permite que uma expressão buscada não seja a única informação 

apresentada, mas também todas as informações relacionadas ao evento buscado sejam apresentadas.

Como o sistema rotaciona os arquivos de log  automaticamente, o Pro Apps permite a escolha de quais arquivos 

utilizar, em cada um dos servidores que compõe o cluster de correio caso o recurso esteja em uso. É possível 

ainda distinguir registros finalizados (com ou sem sucesso), ou seja já terminados com sucesso, dos registros 

pendentes, aqueles em andamento ou que geraram falha temporária (e voltaram para a fila).
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    SMTP Firewall: Flexibilidade, Poder e Aderência

Atendendo uma série de requisitos e exigências do NIST em suas checklist e Special Publications para correio 

eletrônico, o Pro Apps QMT implementa o conceito de Firewall SMTP. Um firewall de SMTP permite filtragem 

completa de envelopes SMTP e aplicação de ações, modificações de comportamentos, e padronização de 

configurações. Diferente dos conceitos de perfis ou papéis de usuários, o conceito de firewall SMTP extende e 

amplia a noção do que pode ser feito individualmente com uma mensagen de correio eletrônico quando ela 

entra no servidor. Todos os aspectos do servidor SMTP podem ser reconfigurados.

No QMT você pode criar padrões de 

comportamento, com ações de bloqueio, 

permissão, ou redefinição de configuração. 

Por exemplo pode criar um padrão com 

tamanho da mensagem em 20MB, outro 

com 15MB, pode criar um padrão onde 

podem ser enviados 5 e-mails simultâneos, 

onde a varredura por vírus é ligada mas por 

Spam, desligada, onde a autenticação 

SMTP é imperativa mas o filtro SPF é 

passivo (apenas gera logs e cabeçalhos). E 

depois aplicar esses padrões para os 

usuários que desejar, conforme seus 

critérios.

Cada padrão gerado acompanha uma sigla, 

essa sigla é utilizada em todos os logs de e-

mail onde esse padrão foi usado, gerando 

controle e auditoria plenos, sabendo 

exatamente porquê, quando, como e pra quem um dado comportamento aconteceu. Além de auditoria plena nos 

logs do SMTP, registros de 

logs independentes dão ainda 

mais controle ao firewall 

como observado ao lado, 

indicando ações simples ou 

ações que modificam 

comportamento do servidor.
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Na gerência do SMTP Firewall você pode a qualquer momento visualizar todas as regras, filtrar em busca de 

regras que afetem um IP específico ou um remetente / destinatário específico.

Pode criar novas regras de bloqueio permanente ou temporário baseado em seu padrão de informações de 

envelope, pode aplicar um padrão existente ou criar uma regra completamente nova e personalizada,  

independente de padrões existentes.

O firewall SMTP é muito flexível, também no que tange a sua extensão. Conforme novos recursos do QMT são 

adicionados, ligados ou configurados, suas opções de configuração tornam-se automaticamente disponíveis para 

o firewall, permitindo a plena reconfiguração desses recursos a qualquer tempo.

O firewall de envelope SMTP é um recurso único do QMT, foi projetado para dar flexibilidade de configuração 

para ambiente de grande porte, ao mesmo tempo que oferece aderência aos mais exigentes requisitos de 

controle de correio eletrônico. Sua performance é um detalhe a parte: praticamente imperceptível todos os testes  

realizados nas regras de firewall, que segue a lógica first match wins mas é transparente conforme criação das 

regras na interface gráfica do Pro Apps.

Um conjunto com mais de 230 mil regras de firewall de envelope SMTP em produção implica menos de 1 

segundo de processamento até dar match na última regra. É escalabilidade plena para seu ambiente.
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   Estatísticas de Vírus, Spam e Pragas

Controle completo 

quantitativo de Spam, 

Vírus e outras pragas 

que são transmitidas 

pelo servidor de correio 

eletrônico QMT, com 

gráficos resumidos, 

completos e também 

download XML das 

estatísticas. Gráficos 

agregados e seletivos 

apresentando detalhe das informações para cada servidor parte do cluster QMT.

Você consegue saber exatamente a 

quantidade de mensagens limpas, 

quantidade de SPAM, e quantidade 

de vírus, em um aspecto compacto 

de informações.

Mas pode também ter uma noção 

mais ampla comparando as 

mensagens limpas, os lixos de e-

mail com outras ações como 

bloqueios por RBL, DKIM, SPF , 

SMTP Fiewall, etc.

Você ainda consegue ter controle dos 

principais remetentes de Spam e 

Vírus, dos principais destinatários 

(as vítimas) de Spam e Vírus bem 

como dos principais servidores de 

correio eletrônico que mais enviam 

e-mails indesejados para sua 

organização.
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   Quarentena Individual de E-mail em modo Gateway

Quando o Pro Apps QMT está operando em 

modo gateway de e-mail, todas as mensagens 

identificadas com praga, vírus ou spam são 

mantidas em quarentena.

O administrador tem acesso geral a todas as 

quarentenas de todos os usuários, domínio a 

domínio, em uma interface muito prática e de 

ótima usabilidade. Consegue facilmente 

observar quantos e-mails estão em quarentena para cada domínio (imagem ao lado), listar as mensagens ou 

filtrar individualmente por Remetente, Destinatário, Subject, ou por tipo de bloqueio como Spam, Vírus, etc.

O QMT faz filtro bi-direcional. Isso é, pode filtrar/tratar tanto os e-mails sendo enviados (RELAY) quanto 

recebidos. Isso permite que você se proteja das ameaças externas mas também previne que seus usuários gerem 

ameaças para terceiros, que eles enviem Spam, Vírus e outras pragas, mantendo a reputação do endereço IP e de 

seu servidor de e-mail, e permitindo o controle de usuários internos que potencialmente podem estar gerando 

tráfego indesejado, intencionalmente ou não (infectado por vírus que enviam pragas), evitando abuso interno do 

servidor de e-mail.
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Nesse caso a quarentena é apresentada em filas individuais, fila Local (quarentena de entrada, ou seja e-mails  

indesejados que seriam recebidos por seus usuários) e Remota (quarentena de saída, ou seja e-mails indesejados 

que seriam enviados por seus usuários). Mais um ponto de controle e conformidade para sua organização.

Mas os usuários também tem acesso a um painel individual onde consegue mais que a quarentena, podem ter 

acesso a toda a auditoria e logs específicos que se apliquem a seu nome de e-mail, incluindo filtros completos, 

como observado na imagem acima. O acesso a auditoria permite que o usuário saiba todos os detalhes sobre 

porquê seu e-mail foi bloqueado.

Ou seja estamos falando de acesso individual aos logs, por usuário do servidor de e-mail, não apenas para 

administradores, tanto logs de protocolo de rede (SMTP/QMTP, etc) quanto de processamento das mensagens 

de correio eletrônico (interno, transmissão)

Podem ainda ter acesso a seus e-mails em quarentena, podem liberar, analisar mais detalhes, determinar o 

motivo do bloqueio e a data do bloqueio. Podem ainda clicar em mais informações e inspecionar detalhes das  

mensagens, incluindo todos os headers antes de decidirem se limpam a quarentena ou se liberam o e-mail para 

ser entregue em suas caixas postais.

Podem ainda criar blacklists e whitelists com base no que esta em quarentena ou com critérios independentes, e 

esses filtros são convertidos em regras de SMTP Firewall, herdando toda a flexibilidade deste, mas em escopo 

individual.
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   Lista de Recursos Componente QMT (E-Mail)

O componente de E-Mail conta com uma série de recursos além dos apresentados acima. Acompanhe outros 

recursos oferecidos pelo QMT no Pro Apps:

Descrição de Recursos no Componente QMT do Pro Apps

Widgets no Dashboard, para acesso rápido as informações 
mais relevantes, em especial estatísticas de fila;

Estatísticas por domínios apresentando número de 
usuários, de subdomínios, listas, apelidos/forwards;

Gerenciamento de usuários e domínios em Ajax; com ícones 
intuitivos por recurso sendo manipulado (usuários, listas, …);

Área de trabalho ampla e hierárquica para 
gerenciamento de domínios e usuários;

Estrutura hierárquica representando árvore LDAP e de 
sistema de arquivos (diretórios no cluster/servidor);

Apresenta controles de DC (LDAP) no ambiente de 
trabalho;

Atalhos rápidos para adicionar/remover/editar usuários, 
domínios e contextos hierárquicos LDAP;

Adição/edição de dados de domínios, usuários e 
categorias DC do LDAP em abas integradas;

Abas integradas ao ambiente principal de trabalho, permite 
visualização rápida do contexto geral trabalhado e dos 
detalhes sendo editados, criados ou removidos;

Edição/criação de dados de usuários de forma 
compatível com o esquema Cosine do LDAP/X.500; e 
demais atributos do esquema Qmail;

Edição de atributos LDAP/X.500 domínio (dc) norme 
organizacional (o) e descrição (description);

Definição de mensagem de boas vindas específica por 
cada usuário criado, permitindo definição na criação;

Limites por domínio, incluindo: máximo de usuários; máximo 
de alias; máximo de encaminhamentos; máximo de listas de 
discussão; quota máxima e quota padrão por caixa postal; 
hashs MD5, SHA e SSHA para criação de senha;

Em caso de uso do QMT em modo clusterizado, permite 
escolha do tipo de balanceamento em cluster na criação 
do domínio, possibilitando balanceamento manual por 
domínio/usuário, ou round-robin por domínio/usuário;

Informa explicitamente domínios integrados com outros 
componentes Pro Apps (ex, QMT integrado com Samba);

Permite configuração de apelidos de usuários no 
momento da criação/edição da conta de usuário;

Permite configuração de encaminhamentos de usuários no 
momento da criação/edição da conta de usuário;

Permite definição de status de contas como ativa, 
inativa, excluído ou somente acesso webmail;

Permite escolha de mailHost na criação do usuário, caso 
permitido pela política de balanceamento do domínio;

Permite configuração de resposta automática por 
usuário no momento da criação/edição de seus dados;

Caso o componente QMT esteja integrado a outro 
componente Pro Apps (ex, Samba ou ISP), permite adição do 
usuário também no outro componente de forma explícita;

Permite definição seletiva de dados do esquema Cosine 
no LDAP/X.500, incluindo celular, FAX, Nome Completo, 
Caixa Postal, descrição, etc;

Configuração de Variáveis de Ambiente

Permite configurar variáveis de ambiente estilo env directory 
em todos os nós do cluster através de ambiente centralizado;

Oferece variáveis env directory padrão ou permite suas 
customizações incluindo por tipificação de atributo;

Configuração de Servidores

Blocos de ambiente de trabalho retráteis (ajax); Permite balanceamento do IP de saída (outgoingip);

Permite configuração de servidores que compõe o cluster, 
incluindo dados de acesso ssh, clusterHost, concorrência local 
e remota para as entregas; nome do servidor; IP de saída, 
configuração QMQP; níveis de log SMTP, POP3, etc;

Permite configuração padrão de balanceamento de 
caixas postais no cluster, sendo possível definir 
balanceamento manual ou round-robin por domínio e 
por usuários; 

Permite definição de cookie para sessões SMTP, elevando a 
segurança da comunicação clusterizada;

Permite redefinição de critérios de balanceamento no 
cluster por domínio (mesmos critérios globais);

Permite listagem rápida de todos servidores do cluster; Permite edição rápida de todos servidores do cluster;

Configuração de Comportamento dos Servidores

Configuração de Domínio Padrão do cluster; Configuração de banner SMTP (conformidade RFCs);

Permite escolha da rotina de criação de caixas postais para 
novos usuários, permitindo inclusive personalizacão;

Configuração de tempo máximo de espera para pre-
processamento (fila de todo);

Configuração do tempo máximo de mensagens em fila; Permite escolha de método de entrega (personalizado);
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Tamanho máxima da mensagem (corpo+anexo); Habilitar/desabilitar compressão SMTP e QMQP;

Permite substituição do componente qmail-queue; Rejeição de remetentes sem DNS MX;

Rejeição de remetentes com formato inválido; Desconexão abrupta em falhas permanentes;

Configuração de Quota

Quota máxima global configurável tanto em em bytes quanto 
em número de mensagens; incluindo quotas combinadas;

Advertência complementar de quota em caso de quota 
excedida, concatenando-a à mensagem do sistema;

Configuração de Bouncing (retorno de mensagens)

Habilita/desabilita bouncing (mensagens de retorno de e-mail); Customização de info complementar de bouncing;

Escolha do remetente nas mensagens de retorno; Tamanho máximo de bounce configurável;

Configuração LDAP

Esquema LDAP próprio que expande as definições de forma 
limpa e padronizada (sem gerar qualquer incompatibilidade);

Permite lista de múltiplos LDAP à serem consultados 
(fail-over para alta-disponibilidade);

Permite configuração de DN; Permite configuração de usuário para acesso LDAP;

Configuração de UID e GID para operações de disco; Configuração de ambiente clusterizado – LDAP Cluster;

Interpretação do dot-qmail como apenas-ldap, ponto-qmail, 
ldap com programa externo ou todas as opções;

Escolha do diretório de armazenamento das caixas 
postais, podendo customizar o padrão;

Verificação de usuários no sistema (master.passwd/spwd.db); Permite customização de classe de modelo de dados;

Comparação de senhas IMAP e POP3 no servidor LDAP; Ignorar erros não fatais no LDAP;

POP Before SMTP

Suporte a PBS seletivo (habilitar / desabilitar); Suporte a múltiplos servidores PBS (fail-over);

Abordagem padrão cliente-servidor (clusterizável); IP, porta e chave configuráveis por servidor PBS;

SMTP Autenticado

SMTP autenticado seletivo, incluindo suporte  a TLS; Autenticação obrigatória configurável;

Texto complementar no cabeçalho received (para identificar 
abusos); personalizável;

Autenticação no SMTP tradicional (25) e no Submit 
(587) de forma integrada;

Controle de Envelope

Verificação da existência do destinatário (ou bounce); Whitelist cluster-wide para remetentes e destinatários;

Verificação de remetente do tipo local, local e secundário ou 
desabilitado;

Blacklists de remetentes e de destinatários, 
independentes, permintindo domínios, IPs e usuários;

Blacklist de HELO/EHLO; Blacklist de remetente sem DNS reverso;

Controle de destinatário formato UUCP/Sendwhale; Controle de número máximo de destinatários;

Técnica de Tarpiting; configurável: tempo de tarpiting e 
contagem de destinatários antes de aplicar a técnica;

Técnica de retardo de greeting para teste de e-mails 
automatizados e cumprimento de RFC; configurável;

Configuração em ambiente ajax, prático e rápido; Configurações abrangem todos os nós do cluster;

Controle de RELAY

Controle de relay por domínio, configurável; Controle de relay por autenticação e/ou PBS;

Controle Primário de Contenção à SPAM

Controle primário nfigurável/customizável; Suporte a RBL passivo e RBL ativo;

Lista de servidores RBL pre-configurada; Lista customizável de servidores RBL;

Configuração de ações addheader ou reject Configuração de match seletivo conforme retorno DNS;

Mensagem RBL configurável; Integração RBL com autenticação SMTP/Submit;

Controle Primário de Segurança

Suporte a TLS no SMTP; Autenticação SMTP por certificado cliente;

Filtro de anexos por mime-type; Filtro de executáveis windows como anexo;

Gestão de Fila de Correio Eletrônico
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Ambiente de gestão em ajax, dinâmico, intuitivo e funcional; Escolha do servidor do cluster a ser inspecionado;

Apresenta resumo funcional por servidor, incluindo totais, 
mensagens em fila remota, local, fila de pre-processamento;

Visualização seletiva de mensagens na fila remota, na 
fila local ou em todas as filas;

Visualização rápida e imediata das mensagens em fila, 
apresentando número da mensagem (identificador em fila), 
remetente, destinatário, assunto e data;

Em um simples click de botão permite visualizar a 
mensagem inteira na fila, incluindo anexos; faz highlight 
de sintaxe nos headers de e-mail;

Permite deletar todas as mensagens com mesmo remetente, 
mesmo destinatário ou mesmo assunto (contenção);

Permite selecionar múltiplas mensagens na fila e aplicar 
ações seletivamente conforme ações disponíveis

Permite expirar e/ou renovar mensagens em fila; Permite filtro de mensagens na fila por endereço IP;

Permite ordenar fila por bytes para cada endereço IP; Permite filtro por remetente, destinatário e assunto;

Permite filtro por qualquer conteúdo na mensagem; Permite filtro por idade em horas (mais antigas que...);

Permite deletar toda a fila, ou apenas a fila remota ou a fila 
local, seletivamente;

Permite deletar por filtro, incluindo remetente, 
destinatário, assunto ou conteúdo da mensagem;

Controle de status de operação no mesmo ambiente de 
trabalho, incluindo alertas e sucessos;

Botões de acesso rápido para execução de ações e 
filtros, além dos botões padrão do Pro Apps;

Caso haja mais de um destinatário, permite acesso rápido à 
lista de todos eles;

Caso haja mais de um destinatário, apresenta status de 
entrega seletivamente para cada um deles;

Gerência de Atividades

Permite gerenciar as entregas e recebimentos em andamento; Seletivo por servidor do cluster;

Integrado com Gerência de fila (incluindo remoções); Permite listar top remetentes e top destinatários;

Permite lista todas as entregas remotas em andamento; Permite lista todas as entregas locais em andamento;

Permite contenção de abuso por top remetentes e top 
destinatários permitindo remoção da fila e encerramento de 
processos de envio ou recebimento;

Por ser integrado com a gerência de filas, apresenta 
resumos totais, por fila remota, por fila local e na fila de 
pre-processamento;

Gerência e Status de Serviços

Visualização de status para os serviços POP3, PopPassd, 
qmail, qmqp, smtp, submit-smtp;

Visualização de status para serviço de log do POP3, 
PopPassd, qmail, qmqp, smtp, submit-smtp;

Visualização de status para o Daemontools; Relatório de status intuitivo, com nomes e cores;

Permite ação por serviço: parar, reiniciar, levantar e alarme; Permite gerência de serviço por servidor/nó do cluster;

Configuração de TCP Rules

Integrada em todos os nós (servidores) do cluster; Permite visualização rápida das regras e filtros;

Permite configuração de novas regras e filtros na mesma tela; Permite adição de regras ou variáveis;

Permite ações de allow e de deny seletivamente; Permite definição de valores por tipo de variáveis;

Conhece previamente os valores possíveis em cada variável; Transforma em opções os valores possíveis por var;

Permite reordenação de regras de forma rápida (ajax);

Visualização de Logs

Permite seleção do servidor à ser inspecionado; Permite filtro por número de linhas à serem analisadas;

Permite filtro por registros pendentes ou registros finalizados; Permite seleção de arquivos de log;

Suporte pleno ao padrão de rotacionamento de logs do 
multilog permitindo identificação de arquivo e data;

Converte timestamp de formato militar para formato 
humano;

Apresenta resumo de processamento de logs incluindo 
estatísticas de finalizados, e pendentes;

Apresenta os registros de log de forma organizada e 
intuitiva, sendo cada registro em um bloco apresentado;

Faz a co-relação das entradas de logs, ordenando todos os 
registros relacionados de forma sequencial e de fácil 
visualização, eliminando o transtorno de análise de logs 
assimétricos gerados pelo multilog.

Facilita identificação de status por cores, bem como por 
tipo de entregas logadas (locais, remotas, clusterizadas) 
por cores também; co-relacionando os registros de 
forma ordenada;

Permite filtro na tela principal de trabalho, apresentando todo 
o bloco de informações co-relacionadas que coincidam com 

Modifica a experiência de análise de logs do multilog, 
tornando o processo produtivo e rápido, maximizando a 
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os critérios filtrados; em ajax, rápido e funcional; percepção da riqueza de logs gerados; 

Nos logs SMTP e Submit permite filtro complementar por 
Accept / Reject / Info (formato exclusivo QMT/Pro Apps);

Nos logs do POP3 identifica falhas críticas de forma 
facilitada, por cores, inclusive erros do popper;

Suporta logs do IMAP, incluindo IMAP-Proxy para uso em 
ambiente clusterizado; reconhecer customizações QMT como 
IBS (IMAP-Before-SMTP);

Suporta logs compactados padrão syslog (para IMAP 
por exemplo), e permite análise de logs compactados 
sem descompacta-los em disco;

Controle anti-Spam Complementar

Tem suporte ao SMTPEXTFORK, framework de extensão ao 
qmail-smtpd;

Suporta greylisting avançado com Softfail da FreeBSD 
Brasil LTDA;

Suporta método Meta-Softfail com integração SPF; Permite relatório automatizado de abusos;

Permite configuração de tempo de greylisting no Softfail, 
mesmo em modo meta;

Permite ajustes de tempo mínimo para re-entrega antes 
de considerar violação da RFC821 e RFC822;

Permite ajustes de número de violações de RFC seguidas 
antes de adicionar o IP na Blacklist automática;

Permite configuração do comportamento meta-SPF 
conforme os 6 tipos previstos na RFC4408;

Permite customização de mensagem de falha temporária e de 
falha permanente na política no Softfail;

Permite configuração seletiva de banco de dados por nó 
do cluster, e configuração de múltiplos bancos;

Suporte pleno à SPF (Sender Policy Framework) em 
conformidade à RFC4408, mesmo sem Softfail;

Permite os 6 tipos de comportamentos do SPF 
conforme RFC4408;

Permite customização da mensagem de falha por filtro SPF; Suporte às modificações Sender-ID/Microsoft ao SPF;

Suporte à verificações de mensagens assinadas digitalmente 
com Domain Keys ou DKIM;

Suporte/acesso exclusivo à RBL da FreeBSD Brasil 
(exclusivo para clientes FreeBSD Brasil LTDA);

Suporte à Simscan; Suporte anti-vírus global (em todos os e-mails);

Anti-vírus padrão é o Open Source ClamAV, mas suporte à 
comerciais e outros aberto são previstos (consulte quais);

Filtro de anexo por extensões, facilmente configurável e 
com lista de extensões pré-disponível (basta escolher);

Suporte à SpamAssassin de forma global ou seletiva; Pontuação global para descarte automático de Spam;

Otimizações SpamAssassin FreeBSD Brasil LTDA, incluindo 
atualizações de regras exclusivas;

Acesso à base de aprendizado Bayesian FreeBSD 
Brasil no suporte ao SpamAssassin;

Suporte SpamAssassin integrado ao LDAP e configurável 
seletivamente por usuário;

Suporte exclusivo ao Spamwhore, recurso de filtro 
server-side com integração anti-spam;

Spamwhore: suporte à filtro anti-spam seletivo por usuário; 
incluindo configuração seletiva de sensibilidade;

Spamwhore: descarte seletivo de acordo com 
sensibilidade pre-configurada à classificação de SPAM;

Spamwhore: escolha de decisão sobre o que fazer com SPAM 
que não alcançaram pontuação para descarte, incluindo 
mover para caixa de Spam;

Spamwhore: configuração personalizada de caixa de 
Spam, para compatibilidade seletiva com Apple Mail, 
com Outlook ou com Thunderbird por exemplo;

Customizações Spamwhore disponível por usuário através da 
interface webmail padrão (veja abaixo);

Painel de Controle por individual: ideal para empresas 
de hosting; permite controle individual por domínio;

Painel de Controle por Domínio individual com suporte pleno à 
configurações do domínio e do usuário, com a mesma 
interface amigável do administrador geral do QMT;

Limites por controles individuais no painel de controle 
por domínio respeitam limites definidos pelo 
administrador geral do componente QMT;

Gateway de E-mail / Mail Security Filter

Gateway de e-mail (MSF) para múltiplos domínios, permite 
toda a varredura de segurança do QMT sem caixas postais 
locais (roteando o e-mail para um outro MX);

Suporte a múltiplos domínios onde cada domínio tem 
LDAP ou IMAP como métodos de autenticação para 
validade se o usuário de destino existe;

Permite o controle gerencial do MSF individualmente, como 
administradores por domínio, incluindo grupos de 
administradores com gerência sobre múltiplos domínios;

Permite gerenciar quarentena de e-mails por fila (local 
para e-mails de entrada, remota para de saída);

Permite gerenciar quarentena por servidor do cluster; Permite gerenciar por tipo de bloqueio (virus, spam, etc)

Permite gerenciar quarentena por domínio, listando todos que 
tem mensagens em quarentena ou permitindo filtro;

Apresenta na listagem, quantos e-mails estão em 
quarentena por domínios individuais;

Permite inspeção da quarentena por períodos (30 minutos, 
última hora, 12 horas, último dia, 3 dias, semana, mês, etc)

Permite filtro de quarentea por remetente, destinatário, 
subject ou por tipo de bloqueio (virus, spam, etc);
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Na listagem de quarentena, permite saber fila, remetente, 
destinatário, subject, motivo do bloqueio e data;

Na listagem de quarentena permite inspecionar todos os 
headers de uma mensagem individual;

Permite selecionar múltiplas mensagens e aplicar uma ação; Permite ação de apagar selecionadas da quarentena;

Permite ação de liberar selecionadas da quarentena, processo 
onde a mensagem é reinjetada na fila e retransmitida;

Permite classificar a mensagem como NOSPAM (falso-
positivo) alimentando a base do anti-Spam;

Permite adicionar selecionadas da quarentena em uma White 
List, evitando bloqueios futuros daquele tipo de e-mail;

Permite adicionar selecionadas da quarentena em uma 
Black List, criando bloqueios permanentes;

Oferece um painel individual por usuário, autenticado por 
LDAP ou IMAP, para gerencia de sua própria quarentena;

Oferece acesso completo a sua quarentena individual, 
por usuário, em seu painel;

Oferece logs individuais por usuários em seu painel; Oferece auditoria individual por usuários em seu painel;

Em seu painel, cada usuário pode apagar ou liberar 
mensagens em quarentena;

Em seu painel, cada usuário pode criar listas negras e 
listas brancas individuais para os seus e-mails;

Em seu painel, cada usuário pode criar novas regras e filtros; Em seu painel, cada usuário pode criar seus bloqueios;

Em seu painel, cada usuário pode criar suas liberações; Em seu painel, cada usuário pode mudar sua senha;

Em seu painel, cada usuário pode editar dados pessoais; O acesso ao painel é controlado por senha e Captcha;

Estatísticas de Spam, Virus e outras pragas

Estatísticas gráficas e textuais de spam, vírus e outras pragas; Estatísticas proporcionais: clean, spam, virus e outros;

Gráfico condensado de mensagens clean, spam, virus; Gráfico por servidores individuais;

Gráfico completo de mensagens clean, spam, virus e outras 
atividades como bloqueios diversos (SPF, DKIM, SMTP FW);

Permite o download dos dados em formato XML para 
análise em outras ferramentas ou planilha numérica;

Gráfico por período: semana, quinzena, mês, dia específico; Gráfico dos principais e-mails remetentes de vírus;

Gráfico dos principais e-mails remetentes de spam; Gráfico dos principais e-mails destinatários de vírus;

Gráfico dos principais e-mails destinatários de spam; Gráfico dos principais servidores (IP) que enviam vírus;

Gráfico dos principais servidores (IP) que enviam spam;

SMTP (envelope) Firewall

Baseado no exclusivo SMTPEXTFORK2; Firewall de envelope SMTP com aderência NIST;

Atende exigentes níveis de conformidade NIST, DISA, FIPS; Permite criação de regras de firewall por remetente;

Permite criação de regras de firewall por destinatário; Permite criação de regras de firewall por IP do servidor;

Permite ações de bloqueio tempoário; Permite ações de bloqueio permanente;

Permite criação liberações (whitelist); Permite o uso de parser (testa conformidade RFC822);

Permite a reconfiguração completa de ações individuais do 
servidor de correio eletrônico (QMT);

Permite adição de novas configurações ou remoção de 
configurações existentes, individualmente;

Firewall do tipo first match wins; Interface simples, intuitiva e poderosa de configuração

Permite criação de padrões (perfis) de regras; Permite criação de regras individuais (sem padrão pré);

Integra com o painel do usuário final; Permite que usuário final crie (controladamente) regras;

Oferece logs completos individuais; Integra com os logs do SMTP além dos individuais;

Permite auditoria de todas as ações geradas pelo firewall; Permite a visualização de regras por servidor;

Permite filtro por origem, destinatário e remetente; Permite coringas * para domínios e usuários;

Permite apagar regras selecionadas; Permite adicionar novas regras em todos os servidores;

Permite adicionar novas regras em servidores individuais; Permite criar novas regras com ações padronizadas;

Permite criar novas regras com ações individuais; Permite criar regras de bloqueio temp e permanente;

Permite criar regras com ações de adição de configuração ou 
remoção de configuração do servidor;

Permite criar regras que dêem match em e-mails e 
domínios remetente, destinatários e endereços IP;

Permite ligar e desligar filtros SPF, DKIM, RBL, individuais; Permite ligar e desligar anti-virus, anti-spam, 
seletivamente;

Permite modificar tamanho máximo do e-mail; Permite modificar número máximo de cópias por e-mail;

PRO APPS – Data Sheet – ©2012 – FreeBSD Brasil LTDA – http://www.ProApps.com.br



PRO APPS – Professional Appliance – QMT (E-Mail)
Data Sheet / Apresentação

Versão: 0.5/2012
Classificação: P/P
Autor: FreeBSD Brasil
Componente: QMT
Referência: 287-4/P

Permite reconfigurar comportamento SPF individualmente; Permite exigir e liberar autenticação SMTP;

Permite redefinir níveis de log individualmente; Permite redefinir recurso TARPIT individualmente;

Permite redefinir ou remover qualquer variável de ambiente; Permite modificar configuração integral do servidor;

Alta performance e escalabilidade; Processa 200.000 regras em até 1 segundo;
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   Webmail

O componente QMT adota por padrão o squirrelmail como webmail, um dos mais robustos e estáveis webmail 

Open Source. Em conjunto com o squirrelmail oferecemos o nutsmail, um add-on visual que adiciona uma

interface amigável, agradável e intuitiva para uso do sistema de correio. No squirrelmail da FreeBSD Brasil,  

uma série de plugins adicionais estão disponíveis, alguns dos quais exclusivos, oferecendo perfeita integração 

com o componente QMT.

O webmail é também interface de customização e configuração do servidor de correio com Pro Apps. Através 

dele cada usuário pode configurar seus filtros pessoais do tipo server-side (quer dizer que são aplicados no 

servidor, e refletidos em outros MUA como Outlook, Thunderbird, Evolution, etc), customizações de controle 

anti-virus, anti-spam e outros recursos, além de poder trocar sua senha e realizar operações como denunciar 

Spam, entre muitos outros recursos.

Uma série de temas Nutsmail comerciais estão inclusos na aquisição do Pro Apps com Squirrelmail, incluindo 

os mais populares. Isso sem pirataria e sem custos adicionais pra quem faz uso do Pro Apps. Conheça os 

principais recursos oferecidos no webmail:

Recurso Descrição

Composição Composição de mensagens de rica aparência com editor WYSWYG;

Ortografia Suporte a correção ortográfica multi-lingue;

New Mail Count
Novo e-mail por caixa postal: Identificação automática de quantidade e e-mails não lidos 
em cada caixa postal. Fundamental para uso de filtros server-side;

Agenda Agenda de compromissos/calendário completa, e compatível com padrão iCal;

Agenda Agenda de compromissos/calendário global, pessoal e por grupos;

Address Book Livro de Endereços global e pessoal, com suporte à exportação de endereços;

Busca Pesquise suas mensagens em qualquer caixa postal utilizando múltiplos critérios;

Server-Side Filter crie seus filtros pelo webmail, e eles são realizados no servidor, independente do MUA;

Gerência de 
Pastas

Gerenciamento de pastas: crie, modifique e edite as pastas, incluindo gerência de 
subscrição;

Componentes 
Retráteis

Componentes retráteis: componentes como caixa de opções e mini-calendário são 
retráteis, podendo ser expandidos e retraídos para poupar espaço na tela;

Destaque Destaque/marcação de e-mail: destaque e-mails com cores e lendendas;

Lista de Tarefas
recurso de ToDo que te permite lembrar de compromissos; alertas no login e alertas de 
tarefas além do prazo; configuração de prioridades, cores, ordenação e outros;
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Notas
Permite a criação de notas pessoais em um dashboard de lembretes, dinâmico e flexível, 
para anotar informações relevantes para uso posterior;

Bookmarks
Permite o gerenciamento de lista de sites favoritos
direto no webmail, pra você sempre tê-los por perto quando precisar;

Mini-Calendário Disponível permanentemente para facilitar acesso ao calendário e eventos do dia;

Caixa de Opções Caixa de opções com acesso rápido às principais opções do webmail;

Auto-complete
Auto-complete de contatos: enquanto você digita o webmail procura o
contato na sua lista de endereços;

Preview
Preview: permite a configuração de uma terceira tela com o preview
de cada e-mail, no estilo Outlook;

Remote POP3 Permite a busca (fetch) de mensagens pop3 em outros servidores;

SW Whitelist
Spamwhore Whitelist: gerencie suas whitelists do sistema anti-spam por domínios ou e-
mails;

SW Sensibilidade
Spamwhore Sensibilidade: controle seletivamente a sensibilidade do controle anti-spam 
de forma individual;

SW SpamBox
Spamwhore SpamBox: controle os critérios para mover spam automaticamente para a 
caixa que você escolher;

SW Drop
Spamwhore Drop: selecione critério de sensibilidade para remover as mensagens de 
Spam;

SW Stats Spamwhore Stats: acompanhe estatísticas de filtro de spam para usuários individuais;

Além dos recursos mencionados, algumas características complementares constituem o webmail, dentre as 

quais destacamos:

Características Adicionais do Webmail

Botões principais grandes, disponíveis sempre na tela;

Botões de recursos complementares pouco menores, logo abaixo dos principais;

Box de opções abaixo da lista de pastas;

Todos os recursos importantes disponíveis facilmente;

Interface elegante e intuitiva;

Compatível com Firefox, Safari, Chrome e IE;

   Webmails Alternativos

Apesar do squirrelmail ser o webmail padrão oferecido junto com o QMT, você pode ter outros disponíveis 

como Roundcube e Horde/Imp ou outro, basta solicitar. O nível de integração destes é menor, ou por serem 

mais simples ou não extensíveis como squirrel, mas seu uso é suportado.

Mas se você precisa de mais que apenas um webmail, continue lendo.
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    Suite de Colaboração Web Completa

Oferecemos uma opção para uso 

corporativo mais profissional: uma suíte 

web completa para colaboração, que além 

de um cliente web de e-mail, altamente 

funcional e de boa performance, oferece 

uma interface Web 2.0 (dinâmica) intuitiva 

e de fácil uso, para leitura e envio de e-

mails, além de permitir gestão completa de 

múltiplas agendas de compromissos 

(calendários) e contatos.

Utiliza protocolo aberto de sincronia de compromissos como 

CardDAV e CalDAV permitindo integração nativa com iPhone, 

iPad, Android, Blackberry, e oferece opcionalmente protocolo 

Active Sync para Windows Mobile ou sincronia com Outlook e 

Thunderbird, além de Apple Mail.

Tem tudo que as mais profissionais soluções oferecem. É uma 

alternativa de fato ao Gmail (Google Apps), MSN (Cloud), 

Apple iCloud, Zimbra e Zarafa, porém, tem um custo/benefício 

melhor (melhor TCO) e tem uma usabilidade mais clean e mais 

agradável.

Acompanhe a lista de recursos da suíte.
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    Recursos suíte de colaboração

Compartilhe, colabore, tenha controle de seus compromissos, 

compromissos de equipe e seus contatos. Repense a experiência de 

acesso ao correio eletrônico via web.

Organize grupos de trabalho, de contato, agendas, tarefas e prazos, 

de maneira uniforme e gerenciada.

Solução de colaboração fundada em padrões abertos.
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Veja os recursos que acompanham a suíte de colaboração:

Cliente de Correio Eletrônico Web

Cliente webmail completo; Suporte IMAP e POP3 nativos;

Opção de caixa postal local (não recomendado); Permite criação de regras de firewall por remetente;

Permite criação de regras de firewall por destinatário; Permite criação de regras de firewall por IP do servidor;

Interface Web 2.0+ moderna, altamente produtiva; Disposição 3-Pane ou 2-Pane compatível com 

Disposição 3-Pane ou 2-Pane compatível com Outlook e 
Apple Mail, incluindo compatível com iOS Mail;

Suporte pleno a MIME e anexos, incluindo anexos inline 
(parte do corpo);

Suporte a IMAP e IMAP-s; Livro de contatos (endereços);

Calendário (agenda) de compromissos completo; Suporte pleno UTF-8;

Organização de mensagens de forma agrupada; Suporte a clicar/arrastar para e-mails e contatos;

Editor HTML rico, com suporte a anexos inline; Suporte e miniaturas PDF para visualização inline;

Suporte ao formato vCard no livro de contatos; Colaboração: com suporte a protocolo Caldav;

Suporte completo a gerenciamento web; Acesso a logs, relatórios e configurações web;

Personalização de aparência (incluindo CSS) via web; Interface Ajax padrão jQuery;

Servidor de calendário (CalDAV) incluso; Servidor de contatos (CardDAV) incluso;

Navegação e-mail por tabs (abas); Utilitário de gerência de pastas e labels;

Ordenação de caixas postais; Pesquisa nas caixas postais;

Integração com subsistemas anti-spam e vírus; Botão denunciar como spam;

Controle de sensibilidade de Spam; Whitelist e blacklist de classificação de spam;

Rescrita de subject (Assunto) para mensagens de Spam; Suporte a mudança de senha;

Encaminhamento de e-mails; Auto-resposta e filtro server-side integrado ao QMT;

Suporte (opcional) a converflow de contatos; Suporte a Google Maps;

Autenticação SMTP individual (opcional) para envios; Visualização prévia (miniatura) de PDF anexo;

Suporte (opcional) a S/MIME (e-mails assinados digitalmente); Pre-visualização de vídeos YouTube (opcional);

Autenticação forte: suporte opcional a captcha; Autenticação forte: suporte opcional a geo-localização;

Autenticação forte: OTP;

Contatos (Livro de Endereços)

Suporte cliente ao protocolo CardDAV (aberto); Conecta-se no servidor CardDAV do Webmail;

Suporte ao protocolo Active Sync para sincronia com Windows 
Mobile e outros dispositivos Microsoft (licença a parte), devido 
a política de royalties e patentes da Microsoft;

Gerencia de contatos individuais e grupos de contatos 
do tipo “selecionar e arrastar”, incluindo contatos 
compartilhados;

Agrupamento de contatos; Miniaturas de fotos dos contatos na listagem/busca;

Suporte a vCard (importação e exportação); Compartilhamento de contatos com outros usuários;

Colaboração: lista de contatos “global” para a organização; Colaboração: compartilhamento individual de contatos;

Colaboração: compartilhamento de contatos com múltiplos 
usuários ou grupos de usuários (apenas consulta e total);

Integrado ao webmail: auto-preenchimento de contatos 
no momento da criação de mensagens, com fotos;

Agenda de Compromissos (Calendário)

Calendário web 2.0 altamente funcional; Suporte a criação de eventos e tarefas;

Suporte a agendamento de compromissos; Notificação de compromissos;

Visão diária, mensal, semanal ou apenas compromissos; Permite redefinição e edição fácil de compromissos;

Suporte a selecionar/arrastar para mover compromissos; CalDAV – padrão aberto, formal;

Pode acessar o CalDAV Server QMT ou qualquer outro; Pode acessar calendários Google, Apple OS X Server;

Suporte a agenda compartilhada; Suporte a compartilhamento de agendas por grupos;
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Suporte a gerência de agendas por times; Funciona (corretamente) até com Internet Explorer;

Compatível com Servidor de Agendas da Oracle; Compatível com DaviCal;

Compatível com servidor de calendários Sun Microsystems; Separação de calendários por cores;

Suporte ao protocolo ActiveSync da Microsoft (a parte); Suporte a iPhone, iPad e Apple iOS em geral;

Padrão CalDAV RFC 4791; Padrão iCal RFC 2445;

Padrão WebDAV RFC 2518 Padrão WebDAV ACL RFC 3744

Padrões aberto, sem se tornar refém de fabricantes;

Colaboração

Compatível com iCal, Thunderbird, Outlook; Múltiplos níveis de permissionamento;

Conceito de proprietário de agenda ou contato; Projetado para empresas, escolas e provedores;

Livro de contatos compartilhado, global e pessoal; Recursos de colaboração global ou por grupos;

Sincronização Microsoft Outlook

Suporte a Outlook 2007, 2003 e 2000; Plugin externo, que não requer licença Active Sync;

Suporte a CalDAV no Outlook backend; Sincroniza contatos, agendas e tarefas com QMT;

Garantia de integridade de dados entre sincronia; Instalação simplificada para estações Windows;

Suporte a sincronização via SSL (HTTPS);

Sincronização com dispositivos Móveis

Configuração de profiles iOS para iPhone/iPad; Fácil sincronização de agenda (CalDAV) e contatos;

Sincronização com Android; Instalação iOS (iPhone, iPad, etc) com 1 clique;

Push Mail / Active Sync

Para dispositivos que não suportam padrões abertos; Suporte total a Push Mail;

Suporte total a Push Agenda; Suporte total a Push Contacts;

Protocolo Active Sync híbrito com CalDAV e CardDAV; Licença (Microsoft Active Sync) a parte;

Administração da Suite de Colaboração

Interface web de administração, multi-usuário; Limpeza de usuários;

Pesquisar e listar usuários; Migração de usuários;

Estatísticas, logs e gráficos; Gráficos de logins;

Subadministradores; Acesso a recursos especiais controlado por usuários;

Número máximo de contas por sub administradores; Controle de quota de disco;

Controle de privilégios de administradores; Envio de mensagens em massa para usuários locais;
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    E-mail marketing responsável

O componente QMT pode ser integrado com uma ferramenta funcional e de boa performance para envio de 

mensagens de correio eletrônico em massa. O Pro Apps QMT é a ferramenta perfeita para envio de grandes 

quantidades de mensagens simultâneas (paralelas). Vem pré-configurado para entrega concorrente de até 5 mil 

mensagens, sem tuning adicional, podendo subir conforme necessidade. Junte essa grande escalabilidade do Pro 

Apps QMT a uma ferramenta intuitiva e completa de envio de E-mail marketing, é o que o componente Pro 

Apps QMT eMarketing oferece.

Note: por favor entenda, essa não é uma ferramenta para envio de Spam e mensagens que o destinatário não espera 
receber; é uma ferramenta destinada ao uso sério e responsável da prática de e-mail marketing, destinado a uso em 
aderência as melhores práticas para e-mail marketing incluindo a RFC 3098;

O e-mail marketing responsável diminui seus custos 

de comunicação com seus clientes e associados, ao 

mesmo tempo que agiliza o dinamismo das novas 

oportunidades de negócios. O eMarketing QMT 

oferece gerenciamento de múltiplas listas de contatos, 

segmentação de contatos e campanhas de eMarketing, 

gerenciamento completo de campanhas, 

acompanhamento de mensagens abertas por completo 

(imagens carregadas ou weblink acessado), estatísticas gráficas, auto-respostas e diversos recursos a mais para a 

manutenção profissional de envio de e-mail marketing.

No eMarketing Pro Apps / QMT 

você conta ainda com 

gerenciamento de templates de 

mensagens, criação de novos 

templates personalizados e um 

ambiente web que permite edição 

rica em detalhes da interface da 

campanha sendo gerada.
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    Lista de recursos eMarketing Pro Apps QMT

Acompanhe abaixo a lista de 

recursos que a ferramenta 

oferece.

Mas lembre-se, você tem junto 

os recursos base do Pro Apps 

QMT, o que significa que além 

da ferramenta eMarketing, na 

retaguarda está um poderoso 

servidor de correio com recursos 

de balanceamento de envio de 

mensagens por endereço IP, padrão round-robin ou temporal, com um subsistema completo anti-spam que pode 

ser utilizado como primeiro passo na validação de suas campanhas de e-mail marketing.

Gestão de Contatos

Gerenciamento de múltiplas listas de contatos; Gestão de proprietário das listas;

Estatísticas de contatos e qualidade de entregas históricas; Migração de usuários;

Gerenciamento de status de confirmação das listas; Aderência RFC 3098 no cadastro de contatos;

Possibilidade de dividir (split) uma lista em diversas; Possibilidade de mescla (merge) de listas de contatos;

RSS Feed das listas de contatos; Criação de lista de contatos em massa (importação);

Gerenciamento geral de lista de contatos e propriedade; Gerenciamento de campos personalizados nas listas;

Campos personalizados cadastráveis em bancos podem ser 
reutilizados na composição de novas mensagens;

Campos personalizados diminuem a impessoalidade e 
permitem a criação de campanhas direcionadas;

Gerenciamento de qualidade das listas; Limpeza de e-mails com alta taxa de retorno;

Critérios de limpeza e qualidade configuráveis; Segmentação de listas de contatos;

Gerencia de segmentação de contatos e oportunidades; Importar contatos de um arquivo (CSV, linha, etc);

Exportar contatos para um arquivo (CSV); Filtro (supressão) de e-mails ou domínios;

Gestão de Campanhas

Gerenciamento de campanhas ativas, em andamento e 
arquivadas com separação de acesso por usuário;

Informações sobre estado (status) de campanhas em 
andamento ou último envio;

Arquivamento de campanhas; Exclusão permanente e desarquivamento;

Possibilidade de teste parcial de envio da campanha; Criação de novas campanhas;

Modelos de mensagem para cada campanha; Mais de 50 modelos divididos por segmentos;

Personalização e criação de novos modelos; Editor WYSIWYG para as mensagens / campanhas;

Habilidade de mesclar múltiplas listas de contatos; Submissão plena de campanhas;

Submissão seletiva (critérios de filtragem) de campanhas; Nova campanha HTML, apenas texto, ou combinado;

Importar mensagem de um website; Importar de um HTML estático no computador;

Suporte a conteúdo dinâmico nas campanhas; Campos personalizados nas campanhas;

Relatório de contra-inteligência: passe Spam Assassin e 
busque características de Spam na campanha, previamente;

Pré-visualização da mensagem no Gmail, Hotmail, 
Yahoo, Outlook 2007 e Outlook 2003;

PRO APPS – Data Sheet – ©2012 – FreeBSD Brasil LTDA – http://www.ProApps.com.br



PRO APPS – Professional Appliance – QMT (E-Mail)
Data Sheet / Apresentação

Versão: 0.5/2012
Classificação: P/P
Autor: FreeBSD Brasil
Componente: QMT
Referência: 287-4/P

Suporte a anexos; Pré-visualização da campanha localmente;

Pré-visualização da campanha por e-mail (e-mail de teste); Acompanhamento de resultados de testes parciais;

Customização de tags para conteúdo dinâmico; Gerenciamento de envios programados (agendamento);

Acompanhamento de envios programados;

Pesquisas de Opinião

Possível criar pesquisas de opinião por e-mail; Gerenciamento de pesquisas de opinião;

Cadastramento de novas pesquisas; Pesquisas com múltipla-escolha, escolhas-únicas;

Pesquisas discursivas; Gerenciamento de prazos pras pesquisas;

Designer de pesquisas intuitivo e visual; Acompanhamento de resultados de pesquisas;

Gráficos de resultados das pesquisas; Inspeção individual de respostas (uma a uma);

Exportar respostas das pesquisas em formato CSV; Feedback dos usuários das pesquisas de opinião;

Respostas automáticas

Criação de respostas “enlatadas”; Criação de resposta automática criteriosa;

Gerenciamento de critérios de envio de respostas;

Estatísticas

Estatísticas gráficas e textuais por campanhas; Estatísticas gráficas e textuais por lista de contatos;

Estatísticas gráficas e textuais por testes parciais campanha; Estatísticas gráficas e textuais por conta de usuários;

Estatísticas gráficas e textuais por respostas automáticas; Estatísticas gráficas e textuais por qualidade contatos;

Estatísticas gráficas e textuais por e-mails entregues; Estatísticas gráficas e textuais por e-mails abertos;

Estatísticas gráficas e textuais por e-mails retornados;

Outras características gerais

Sistema multi-usuário com fragmentação de contatos; Sistema multi-usuário com múltiplas campanhas;

Gerenciamento e criação de formulários HTML; Criação de grupos de usuários;

Quota de envio por usuários e grupos; Uso de servidor SMTP e usuário/senha distintos;

Configurações de segurança contra brute-force; Gerencia de créditos de envios de mensagens;

Limites de tamanho de mensagens; Gerenciamento de retornos;

Integridade técnica de banco de dados e permissões; Outros recursos técnicos configuráveis;

Customização de logotipo, favicon e CSS; Customização de aparência pela web;

Some a isso uma interface intuitiva, de fácil navegação e operação e você terá uma grande ferramenta para  

acompanhar o Pro Apps QMT no envio de e-mail marketing a seus clientes, parceiros e contribuidores. 
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