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Najważniejsze zalety Spam Titan 

Najważniejsze zalety Łatwy do zastosowania i zarządzania, niezwykle 

efektywny w blokowaniu spamu (99,87% 

wykrywalność, 0,00% ‘fałszywych pozytywnych’), 

bardzo atrakcyjny cenowo.  

Jak efektywny jest Spam Titan?  Spam Titan jest jednym z najbardziej 

efektywnych filtrów antyspamowych dostępnych 

na rynku. Może się pochwalić, stwierdzoną 

niezależnie, 99,87% efektywnością i zaledwie 

0,03% niewykrywalnością ‘fałszywych 

pozytywnych’, według Virus Bulletin – 

www.virusbtn.com. Produktowi zaufały miliony 

użytkowników na całym świecie.   

Jak jest wdrażany Spam Titan? Spam Titan jest urządzeniem wirtualnym i może 

zostać pobrany z www.spamtitan.com/download. 

Dostępny jest w dwóch wersjach: 1. Wersja ISO, 

która dostępna jest wraz własnym systemem 

operacyjnym (FreeBSD) oraz oprogramowaniem. 

Podczas instalacji wyczyści on każdy istniejący 

system operacyjny, zastępując go swoim 

własnym, co będzie skutkowało instalacją 

dedykowanego urządzenia Spam Titan dla 

poczty email.  

2 – Spam Titan dla środowisk wirtualnych jest 

kompletnym systemem operacyjnym oraz 

oprogramowaniem przeznaczonym do działania 

na urządzeniach VMware. Podczas ich używania 

Spam Titan będzie mógł działać na jakimkolwiek 

serwerze, bez względu na system operacyjny.   

Czy dostępny jest Spam Titan w chmurze? Tak, wersja Spam Titan działająca w chmurze 

została nazwana Spam Titan na Żądanie (Spam 

Titan on Demand).  W odróżnieniu od innych 

dzielonych usług, każdy klient Spam Titan on 

Demand otrzymuje swoją własną wirtualną 

maszynę, działającą w chmurze.  

Ile kosztuje Spam Titan? Płatność dokonywana jest w postaci rocznej 

subskrypcji. Ceny rozpoczynają się od 295 EUR 

za licencję dla 50 użytkowników. 

http://www.bakotech.pl
http://www.virusbtn.com/
http://www.spamtitan.com/download
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Jak działa licencja Spam Titan? Wszystkie konta email które otrzymują pocztę 

poprzez urządzenie Spam Titan, wliczane są do 

zakupionych licencji. Obliczenia dotyczące 

licencji prowadzone są na podstawie 24 godzin i 

5 ostatnich dni roboczych. Średnie wykorzystanie 

można sprawdzić w ustawieniach systemowych 

 etykieta systemowa 

Czy aliasy są zliczane? Tak, aliasy są zliczane, zasadniczo nie 

zwiększają one jednak kosztów licencji, dzięki 

braniu pod uwagę średniej wartości z ostatnich 5 

dni, a także temu, że większość aliasów nie 

otrzymuje wiadomości email codziennie. 

Stosujemy również zasadę 20% pobłażliwości w 

stosunku do liczby licencji, ze względu na 

istnienie aliasów. Na przykład, posiadając 

licencję dla 100 użytkowników, można filtrować 

dane średnio 120 użytkowników dziennie, bez 

konieczności rozszerzenia licencji. 

Czy Spam Titan jest w stanie filtrować coś 

innego niż spam? 

Tak, Spam Titan filtruje również wirusy oraz 

rozszerzenia plików. Posiada dwa wbudowane 

silniki antywirusowe, Kaspersky oraz ClamAV. 

Kto używa Spam Titan? Spam Titan jest wykorzystywany przez ponad 

2000 klientów w ponad 50 krajach. Klientów 

stanowią zarówno małe firmy z mniej niż 50 

pracownikami, jak i ogromni dostawcy usług, 

gdzie filtrowanych jest nawet do 200.000 

skrzynek pocztowych.   

Czy można zastosować Spam Titan na 

HyperV? 

Tak, można zastosować wersję ISO na HyperV 

oraz większości innych hiperwizorów. 

Czy istniej limit liczby domen, które mogą być 

filtrowane z wykorzystaniem Spam Titana? 

Nie, nie ma limitu liczby domen, które mogą być 

filtrowane z wykorzystaniem Spam Titan. Co 

więcej, produkt został zaprojektowany również z 

myślą o Managed Service Providers oraz E-mail 

Providers. Funkcjonalności takie jak zbiorowe 

importowanie domen i administrowanie 

domenami jest wpisane w funkcje Spam Titan. 

Żadne dodatkowe opłaty nie są naliczane ze 

względu na liczbę domen. 

http://www.bakotech.pl


 

 

 

BAKOTECH Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor SpamTitan w Polsce 
FRONTON OFFICE, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków 
e-mail: spamtitan@bakotech.pl, tel. +48 12 349 6229 

 

©BAKOTECH 2014 

A co z odpornością? Możliwość klastrowania pozwala na 

równoważenie obciążenia, jak również na 

zapewnienie wysokiej wydajności oraz 

synchronizacji danych w klastrze (centralne 

zarządzanie i raportowanie) 

Spam Titan a Barracuda Funkcja klastrowania (niedostępna w niższych 

modelach Barracudy). Spam Titan jest dużo 

łatwiejszy w obsłudze podczas  wdrażania i 

zarządzania, a do tego dużo bardziej 

konkurencyjny cenowo. 

Spam Titan a Ironport Spam Titan dużo lepiej sprawdza się w 

przypadku dużej liczby domen (Ironport nie 

posiada uprawnień administratora domen;  

łatwiej jest wprowadzić dużą liczbę domen przy 

użyciu Spam Titana). Różnica cenowa -  Spam 

Titan jest o 30-40% tańszy. 
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