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A CitroMail.hu és a VIPmail–Index 
együt te sen na pon ta kb. 1,2-1,5 mil lió
elekt ro ni kus le ve let ke zel, de ez a szám
fo lya ma to san nö vek szik. A NOD32 ezt az
adat for gal mat úgy vizs gál ja át, hogy köz -
ben nem fog ja vis  sza a rend sze rek tel je -
sít mé nyét, ami bi zo nyít ja, hogy szer ver -
ol da li vé de lem ként is szi lár dan helyt áll.

„A NOD32 fejlett vírusvédelme valóban meg -
akadályozza, hogy bármilyen kórokozó – legyen az
vírus vagy kémprogram – megfertőzze fel-
használóink leveleit.”

Jónás Zoltán, szolgáltatásmenedzser, 
Sanoma Budapest Kiadói Zrt.



Ma gyar or szág leg nép sze rűbb in gye nes le ve le ző rendszerei
kö zül ket tőt a V.I.P. Solutions Kft. üze mel tet: 
a CitroMail.hu-t, va la mint a VIPmail–Index le ve le ző -
szolgálta tá sát. Az ös  sze sen 1,2 mil lió pos ta fi ók, il let ve 
a na pi 1,2-1,5 mil lió elekt ro ni kus le vél ví rus vé del mét 
2006 má ju sá tól a NOD32 lát ja el.

A két le ve le ző rend szer kö zül a CitroMail.hu ren del ke zik 
na gyobb fel hasz ná lói bá zis sal, a 2004 ok tó be ré ben in dult ű
szol gál ta tás két év alatt el ér te a 850 000-es pos ta fi ók szá mot.
A Sanoma Bu da pest Ki adói Zrt. tu laj do ná ban lé vő már ka nem -
csak a fel hasz ná lók sze re te tét, de a szak ma el is me ré sét is
gyor san ki vív ta. A CitroMail.hu fi a ta los be ve ze tő kam pá nyá ért
meg kap ta a mar ke ting kom mu ni ká ci ós szak ma egyik leg na -
gyobb el is me ré sé nek szá mí tó EFFIE, 2006-ban pe dig a „klassz
már ká kat” meg il le tő CoolBrands dí jat.

Az or szág egyik leg nép sze rűbb hír por tál ja, az Index.hu szá má -
ra szin tén a V.I.P. Solutions Kft. biz to sít ja a VIPmail–Index 
név re ke resz telt in gye nes le ve le ző szol gál ta tás mű sza ki 
hát te rét – ez kö zel 350 000 pos ta fi ó kot je lent.

A V.I.P. Solutions a le ve le ző rend sze rek üze mel te tő je ként sze -
ret né a le he tő leg ké nyel me seb bé és ter mé sze te sen biz ton sá -
gos sá ten ni a le ve le zést a fel hasz ná lók szá má ra. Azon ban 
a le ve le ző rend sze rek nö vek vő for gal ma mi att a NOD32 előtt
hasz nált in gye nes ví rus ir tó és spamszűrő igen pon tat la nul
mű kö dött, s így a leg újabb ví ru sok és ké ret len rek lám le ve lek
át jut hat tak a vé del men. A V.I.P. Solutions Kft. szak em be rei
ezért olyan meg ol dá so kat ke res tek, ame lyek ala csony erő for -
rás igény mel lett is költséghatékonyan nyúj ta nak ma xi má lis
tel je sít ményt.

A komplett megoldást az MPP spamszű rő rendszer és a NOD32
együttműködése jelentette. A két megoldás tökéletesen
együtt működik, és egymást kiegészítve nyújt teljes körű vé -
delmet a levelezőrendszerek felhasználói számára. A tesz tek
so rán a NOD32 antivírus rendszert a ré gi ví rus ke re ső mö gé te -
le pí tet ték. Az ered mé nyek meggyőző ek vol tak: a NOD32 je len -
tős szá mú, a ko ráb bi ví rus ir tó ál tal át en ge dett kór oko zót ta -
lált meg, vi szont nem fog ta vis  sza a szer ve rek tel je sít mé nyét.

Tel jes kö rű vé de lem
„Elé ge det tek va gyunk, mert a V.I.P. Solutions Kft. ál tal el vég zett 
tesz tek azt bi zo nyít ják, hogy a NOD32 fej lett ví rus védel me va ló ban
meg aka dá lyoz za, hogy bár mi lyen kór oko zó – le gyen az ví rus vagy
kém prog ram – meg fertőz ze a CitroMail.hu fel hasz ná ló i nak le ve le it.
Már pe dig szá munk ra a le ve le ző rend sze rün ket hasz ná lók bi zal ma és
elé ge dett sé ge a leg fon to sabb kri té ri um” – mond ta Jó nás Zol tán, 
a Sanoma szol gál ta tás me ne dzse re.

A kém prog ra mok és az internetről ér ke ző más fe nye ge té sek
el len in teg rált vé del met nyúj tó NOD32 ki vá ló tel je sít mé nye
több té nye ző ből ered. A ví rus ir tó egyet len op ti ma li zált mo tor -
ra épül, és a ví rus adat bá zis ala pú fel is me rés mel lett he u risz ti -
kus mód szert is hasz nál, amely nek alap ja az egye dül ál ló
ThreatSense™ tech no ló gia. Ez le he tő vé te szi, hogy el fog ja az
új, még nem is mert kór oko zó kat ab ban a né hány órás idő -
szak ban is, amely egy új ví rus fel buk ka ná sa és az el len szer é -
nek ki adá sa kö zött te lik el. A NOD32 he u risz ti kus ké pes sé ge it
több füg get len ví rus la bo ra tó ri um is el is mer te, az antivírus
rendszer rend sze re sen ér el igen elő ke lő he lye zést töb bek 
kö zött a nem zet kö zi Virus Bul le tin és a ma gyar ChekVir ös  sze -
ha son lí tó teszt je in.

Ala csony erő for rás igény
Ter mé sze te sen a tel je sít mény mel lett igen fon tos szem pont,
hogy az antivírus rendszer mi lyen erő for rás igén  nyel ren del ke -
zik. A V.I.P. Solutions rend szer gaz dái elé ge det ten ta pasz tal ták,
hogy meg lé vő szer ve re i ken a NOD32 jó val pon to sab ban ké pes
el lát ni a ví rus védel met, mint az elő ző rend szer.

„Min den ki szá má ra be bi zo nyo so dott, hogy ér de mes ál doz ni a meg -
fele lő vé de lem re; a NOD32 meg bíz ha tó és ha té kony antivírus 
rendszer, és az MPP-ben al kal ma zott spamszűréssel együtt ki vá ló an
mű kö dő, komp lett meg ol dást kap tunk” – emel te ki Tóth At ti la, 
a V.I.P. Solutions Kft. ügy ve ze tő je.

V.I.P. Solutions: ví rus men tes öve zet
Az el telt ne gyed év po zi tív ta pasz ta la tai a V.I.P. Solutions szak -
em be re it meg erő sí tet ték ab ban, hogy jól dön töt tek, ami kor 
a NOD32 antivírus rendszert vá lasz tot ták. A szer ve rek le ter -
helt sé ge csök kent, és a ví ru sok nem jut nak át a rend sze ren. 
A fel hasz ná lók szá má ra pe dig mind ez – a csa tol má nyok mel -
lett el he lye zett NOD32-logótól el te kint ve – csak in di rekt 
mó don ér zé kel he tő: nem kap nak ví ru sos le ve let.
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