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Product presentation. 

BLOCKBIT SMX (Security Mail eXchange) 

BLOCKBIT SMX “Security Mail eXchange” solução de E-mail integrada com segurança, disponibilidade 

e produtividade, capaz de implementar alto nível de proteção, alta disponibilidade e gerenciamento 

de todas mensagens trafegadas com total controle sobre as mensagens recebidas e enviadas entre os 

usuários e seus contatos, o que torna o ambiente corporativo ainda mais seguro. 

Visão geral dos recursos e tecnologias do SMX 

Solução de Mail Server (MTA /MRA) completa integrada com tecnologia de proteção Mail Firewall, 

AntiMalware e AntiSpam, capaz de proteger seu ambiente computacional contra ameaças de e-mails 

indesejados, vírus, malwares, ações ilícitas dos usuários, incluindo a proteção contra o furto e 

vazamento de informações.  

Esse modelo de segurança é incorporado a partir das politicas de compliances multicondicional, 

contempla milhares de combinações para criar uma política, combinada com o uso de os sensores 

AntiSpam, AntiMalware e RBL (Realtime Blackhole List) que comtemplam a pesquisa a uma base de 

conhecimento (RFC’s; Blacklist; Whitelist; Base de reputação de urls; uri, e endereços confiáveis). Essa 

combinação integrada ao recurso de criptografia garante a entrega dos e-mails confiáveis e minimiza 

a entrega de spammers. Pode ser instalado em ambientes corporativos locais ou em nuvem. E conta 

com um serviço de gerenciamento capaz de gerar relatórios estatísticos e completos para controle e 

auditoria e monitor para visualização online do tráfego de e-mails. 
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DIAGRAMA BLOCKBIT SMX  

Conjunto de recursos e serviços: 
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1. Step by Step. 

Este item visa auxiliar o usuário administrador na utilização deste manual. Este item fornece 

informações e recomendações sobre a sequência e instruções de utilização dos manuais do BLOCKBIT 

SMX. 

1º passo. 

O Administrador deve ler e seguir as recomendações de instalação neste manual “FIRST TIME SET UP 

INSTALATION”. Este manual fornece TODAS as informações necessárias para a instalação inicial do 

produto no BLOCKBIT APPLIANCE. 

2º passo. 

O Administrador deve ler e seguir as recomendações de instalação neste manual “INSTALATION GUIDE 

BLOCKBIT SMX”. Este manual fornece TODAS as informações necessárias para a instalação do servidor 

SMX. 

3º passo 

O Administrador deve ler e seguir com as configurações padrões neste manual “USER GUIDE BLOCKBIT 

SMX” instalados de acordo com a liberação da sua licença. Este manual fornece TODAS as informações 

necessárias para a configuração do ambiente comum para todos os serviços integrados no BLOCKBIT 

SMX. 
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2. Resources. 

Segurança e Protocolos 

A segurança do módulo é garantida de duas formas, uma no tráfego 

utilizando ssl. Outra a proteção das mensagens, utilizando uma 

infinidade de políticas e filtros, que podem ser aplicados evitando-se 

mensagens indesejadas, como spams e mensagens maliciosas, ou com 

vírus. 

E-mail Compliance 

Políticas de e-mails multicondicional. Através de suas “Ações” e 

“Condições” é possível chegar a milhares de combinações para 

contemplar uma política de maneira atender a necessidade da empresa 

de forma flexível, permitindo ao administrador total controle e 

gerenciamento das definições das politicas. 

AntiSpam 

Integração com AntiSpam com análise heurística, utilização de blacklist 

e whitelist, RFC’s, com opção de personalização do tratamento, onde o 

administrador pode intervir na pontuação das mensagens, RBL 

integrada, objeto de TLD (top-level domain) para auxilio ao tratamento. 

AntiVirus/AntiMalware 

Oferece proteção contra malwares e vírus para garantir a confiabilidade 

do tráfego das mensagens de E-mails recebidos e enviados.  

Diferente da maioria dos AntiMalware e AntiVirus de servidores de E-

mail que fazem sua varredura nas caixas postais dos usuários. O 

AntiMalware do BLOCKBIT SMX fornece tecnologias de AntiVírus 

baseados em assinaturas geradas pelo nosso LAB Security Research 

Team e pela integração com bases de engines de Antivírus de ultima 

geração.  

Smart Folders 
Pastas inteligentes para manipulação dos endereços de remetentes 

para listas “Quarentena; Blacklist e Whitelist”. 

Arquivamento 
Solução completa de backup e restore dos e-mails. Confiabilidade e 

segurança dos dados dos usuários. 

UIS Sistema de indexação dos e-mails, visando desempenho e otimização 
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do espaço para armazenagem. 

Personalização 
Mensagens de bloqueio personalizadas e resposta automática por 

politicas de compliance. 

Manutenção 
Manutenção personalizada, por usuário e/ou grupo. Definição de pastas 

para manutenção e qual período deve ser mantido.  

Desempenho e 

Escalabilidade 

O desempenho depende da configuração do servidor. 

Suporte a escalabilidade por permitir a configuração e disponibilidade 

por servidor. Sendo possível distribuir o serviço de e-mail para quantos 

servidores forem necessários, balanceado a carga de tratamento. 

Monitor/ Relatórios. 
Relatórios completos para controle, auditoria e monitor para 

visualização online do tráfego dos e-mails. 

Redução de custos. 
Modelo Appliance; Virtual Appliance, Sistema operacional e banco de 

dados inclusos na solução. 
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3. Overview. 

Os principais serviços responsáveis pela administração e gerenciamento dos e-mails trafegados na rede 

como você deve conhecer são os MTA “Mail Transfer Agent” e MRA “Mail Retrieval Agent”. Para isso, 

conta com os controles e recursos disponíveis nas interfaces. Estes controles e recursos garantem 

maior segurança na utilização deste serviço, por possuir os atributos importantes para a proteção da 

rede e do sistema, quanto a determinadas permissões.  

Os serviços MTA/MRA possuem recursos que visam melhor controle das mensagens, o recurso mail 

compliance, por exemplo, permite criar grupos de politicas para filtrar as mensagens enviadas e 

recebidas, também conta com controles de quota, arquivamento, manutenção, listas de prevenção, 

blacklist e whitelist e RBL. 

O item Authentication é utilizado para configurar domínios e usuários de autenticação, como as contas 

de e-mail e endereços remotos e listas, facilitando na interpretação e aplicação das políticas e filtros 

do e-mail. 

 Domínio  O Domínio cadastrado aqui, é exclusivo para associação as contas cadastradas e 

utilização e definição do domínio responsável por responder MX (Mail Exchange) para este 

servidor. 

 Contas de e-mail  As contas são sempre locais e referem-se aos endereços de e-mail dos 

usuários de autenticação. 

 Endereços  Os endereços referem-se aos endereços de e-mail e contas de domínios públicos, 

ou seja, de domínios externos. Ex.: “users@domains.com” 

 Lista de contatos  Pode-se dizer que as Listas de contatos, são como que: “alias (apelidos) de 

Grupo”, onde definimos que todos os membros daquela lista correspondem pelo mesmo 

endereço de e-mail, mesmo que cada usuário da lista tenha a sua própria conta. 

Ex.: Lista de contato = “support”, todos os e-mails enviados ou recebidos da referida conta são 

replicados para todos os membros da lista. 

Temos também alguns objetos de sistema populados que são disponibilizados para seleção nas 

políticas de compliance, são eles os objetos de “RBL” e “TLD”. Estes objetos são responsáveis por 

auxiliar nas definições e filtros das políticas de compliance. 

mailto:users@domains.com
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Os recursos Whitelist e Blacklist são itens de segurança que visam maior confiabilidade no recebimento 

de e-mails. O sensor de AntiSpam analisa cada mensagem recebida e através de uma determinada 

política e filtro cadastrada, indica se o remetente pertence à Whitelist, Blacklist. 

Todos esses recursos são aplicados de acordo com os grupos de políticas cadastrados. As políticas estão 

dividas em 2(dois) tipos, Compliance e Sensors. Permitindo analisar as mensagens recebidas de formas 

diferentes, isto irá garantir maior segurança e confiabilidade no serviço de e-mail. 

Os serviços MTA/MRA permitem monitorar e emitir relatórios dos e-mails trafegados. O 

monitoramento permite a visualização das requisições realizadas, e dos serviços e portas permitidas. 

Os relatórios estatísticos são gerados automaticamente e emitidos por períodos pré-definidos, 

“diários” ou “mensais”. É possível selecionar o relatório que pretende expandir “Total of messages”, 

“Ignored”, “Delivered”, “Quarantine” e “Redirected”. O sistema ainda conta com o recurso de gerar 

relatórios detalhados, este relatório se mantém disponível no sistema por 7(sete) dias. 

 Os serviços MTA/MRA visam facilitar a configuração do ambiente em que é aplicado. Configurando de 

modo intuitivo e organizado todos os recursos que o sistema apresenta.  

O BLOCKBIT SMX pode atuar em todos ou em todas as funções citadas acima ou na combinação de 

qualquer uma inclusive como “MailHub” com ou sem filtros integrando-se a outros servidores de e-

mail através do protocolo SMTP. 

Na medida em que formos tratando os modelos de configuração detalharemos melhor cada um 

deles.  
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4. Requirements and external services. 

Para o funcionamento correto de um servidor de E-mail existem alguns requisitos e configurações que 

devem ser considerados como relevantes. 

 Configuração dos recursos do serviço DNS (Domain Name System).  

 Configuração de permissão no Firewall. 

Os apontamentos obrigatórios que se referem à dependência do serviço de e-mail relacionado ao DNS 

são: Ex.: “MX (Mail-Exchange)”; “Reverso (Host/Ip)”. 

Ainda existem apontamentos e outras configurações que são opcionais: Ex.: “SPF e DOMAINKEY.” 

Para termos o serviço de e-mail totalmente funcional, teremos que verificar as configurações de DNS 

mencionadas acima e verificar o layout da rede a ser instalado. Muitas vezes os servidores de e-mail, 

trabalham protegidos por Firewall. 

Servidor BLOCKBIT SMX está preparado para trabalhar localmente atrás de um Firewall de borda, como 

também possui um recurso de Firewall local que garante segurança e confiabilidade no acesso aos 

serviços oferecidos, o que garante inclusive sua aplicação em Nuvem. 

Requisitos gerais: 

1. 2(duas) interface de rede (1)LAN e (2)WAN. 

2. Caso o servidor de e-mail BLOCKBIT SMX esteja atrás de um Firewall, seu acesso vai requerer 

que o administrador da rede, solicite ou cadastre previamente a liberação no acesso aos 

seguintes serviços e portas. 

Ex.: Servidor BLOCKBIT SMX na “Rede local” ou em uma “DMZ”, protegidas por um Firewall de 

borda. 

o Regras de redirecionamento da Wan para o servidor BLOCKBIT SMX para o serviço SMTP 

(porta 25). 

o Regras de Mascaramento do servidor BLOCKBIT SMX para a WAN para os serviços SMTP 

(porta 25/TCP); DNS (porta 53/UDP); HTTP (porta 80/TCP); HTTPS (porta 443/TCP). 

Ex.: Servidor BLOCKBIT SMX na “Nuvem”, protegidas por um Firewall de borda. 
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o Regras de redirecionamento da Wan para o servidor BLOCKBIT SMX para o serviço SMTP 

(porta 25); SMTP Submission (porta 587/TCP); IMAP (143). 

o Regras de Mascaramento do servidor BLOCKBIT SMX para a WAN para os serviços SMTP 

(porta 25/TCP); DNS (porta 53/UDP); HTTP (porta 80/TCP); HTTPS (porta 443/TCP). 

3. Identificar endereços de rede para onde será apontado o MX. (Mail eXchange). 

4. Definir qual será o FQDN para onde será apontado o registro MX e configurar o DNS. 

5. Configurar o domínio reverso para o HOST/ FQDN definido no registro MX. 

6. Definir se será utilizada a configuração de SPF, se sim, determinar quais serão os servidores 

com permissão de envio de e-mail para o respectivo domínio. 

Requisitos BLOCKBIT SMX: 

1. Definir ponto de montagem para o armazenamento dos e-mails. 

2. Definir quais serviços e portas que os serviços vão responder. Ex.: Se serão habilitados os 

serviços com base SSL/TLS “SMTPs/ IMAPs/ e POP3s”. 

3. Definir qual será o hostname do servidor. 

4. Definir quais serão os mecanismos de autenticação utilizados.. Ex. PLAIN e TEXT.  

5. Habilitar os serviços de E-mail “SMTP; SMTP; IMAP; IMAPs; POP3 e POP3s” em [System] >> [ 

Security] para as zonas de rede LAN e WAN, respectivamente de acordo os serviços que precisar 

disponibilizar para acesso. 
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5. Accessing the Web administration interface. 

A partir de agora vamos iniciar o processo de configuração do BLOCKBIT SMX.  

Como vimos no capitulo de requisitos, o BLOCKBIT SMX® é dependente das configurações de DNS 

público para seu domínio:  

Acesse:  

Ex.: https://[IP_Address_SMX]:98 

 

Usuário: $user_admin 

Senha:$passwd_admin 

Idioma: [$English] Selecione o idioma desejado para visualização da interface. 

https://[IP_Address_SMX]:98
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6. Dashboard. 

 

O Dashboard, um painel de gerenciamento que retorna informações essenciais para a administração e 

controle de eventos e informações que reúnem dados “SUMARIZADOS” dos servidores. 

Divididos em 2(dois) grupos. 

 E-mail 

 System 

Entender o que realmente acontece em uma rede corporativa é algo muito complexo. Hoje, é 

necessário centralizar a retenção e interpretação de logs e eventos gerados. 

Uma característica importante é a análise dos dados. E está aí uma grande diferença em relação a um 

gerenciador de logs padrão. 
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6.1. Dashboard Features. 

Acesso centralizado e consistente a todos os logs sumarizados e eventos do sistema. 

 Geração de relatórios sumarizados. 

o E-mails statistics. 

o Server statistics. 

 Geração de relatórios detalhados válidos por 7(sete) dias. 

 Relação de eventos múltiplos servidores. 

 Alertas e notificações em tempo real e que podem ser disparados através de agendamento. 

No menu [Dashboard] >> [E-mail] temos: 

Relatórios estatísticos dos e-mails trafegados e um serviço de monitoração em tempo real.  

 Total de mensagens. 

 Entregues. 

 Desviadas. 

  Ignoradas. 

 Quarantena.  

 Emails in the queue. 

E informações gerais referentes os filtros de conformidade. 

 Histórico. 

 SPAM. 

 Tempo das mensagens na fila. 

 Mensagens ignoradas. 

 Usuários (Enviados). 

 Usuários (Recebidos). 

 Remetentes. 

 Domínios. 



 

 19  

 Hosts. 

 Endereços rejeitados. 

Tudo isso para oferecer informações sólidas sobre o tráfego de e-mails, uma resposta rápida e um 

gerenciamento bem integrado com a opção de verificação “Diária” ou “Mensal” dos registros e ainda 

com a opção de extração no formato PDF.  

 

Para extrair os relatórios no formato PDF, clique em [ ]. 

No menu [Dashboard] >> [System] temos: 

Relatórios estatísticos do sistema e um serviço de monitoração em tempo real 

 Tráfego da rede; Performance; Real time (ethx) and History (ethx). 

  Traffic monitor 
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[Server statistics] and [Performance]. 

 

 
 

[Real Time (ethx)[ and [History (ethx)]. 
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6.2. Dashboard Actions. 

No menu superior direito da interface temos um grupo de ícones de ações importantes para o 

administrador, entre eles temos: 

Gerenciador de Objetos.  

Recurso de atalho com a finalidade de interagir com a sessão de [System] >> [Objects] de maneira a 

facilitar o processo de a criação de objetos de configuração. 

 

Notificações. 

Sistemas de ALERTAS! Mensagens em tempo real que informam o administrador das ocorrências do 

sistema. Sejam ocorrências de sucesso! ou falha!. 

 

Apply da Fila de comandos. 

 

Profile do administrador. 

 

Cada um desses ícones de ação serve como recursos de gerenciamento avançado para o administrador 
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6.3. Command Apply. 

O Sistema conta com um recurso de segurança que ajuda a prevenir o administrador de intempéries 

por erros nas configurações do sistema. O administrador conta com um recurso de execução 

programada para “APLICAR” as alterações e configurações efetuadas no sistema. 

No menu superior direito da interface temos um grupo de ícones de ações importantes para o 

administrador, entre eles temos: “APLICAR CONFIGURAÇÕES da FILA DE COMANDOS”. 

 

Para validação das configurações e parametrização do sistema.  O sistema requer aplicar a fila de 

comandos. No menu superior direito, clique no ícone [ ] para aplicar a fila de comandos e validar 

as configurações. 

IMPOTANTE: É recomendável que o administrador faça uma conferência das alterações e 

configurações efetuadas no sistema, antes de execução o ícone de APPLY, para evitar intempéries por 

erros nas configurações. 
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7. About UIS technology (Unique Instance Storage). 

O UIS (Unique Instance Storage) é uma tecnologia que visa consolidar as mensagens com o mesmo 

conteúdo, proporcionando economia de armazenamento, ganho de performance e agilidade na 

manutenção dos dados como por exemplo:  BACKUPS.  

A economia é exponencial ao uso, quanto mais se reenvia/recebe o mesmo e-mail, maior é a economia. 

Em casos onde se utiliza muitos endereços de listas. 

Ex: “Se um endereço de lista mkt@blockbit.com recebe um número [N] de e-mails por dia, o conteúdo 

deste e-mail não se replica entre os [X] membros da lista, o conteúdo é armazenado em único ponto 

acessível por todos os [X] destinatários membros da lista”. Logo o ganho do armazenamento é 

exponencial ao [N] de e-mails versus [X] destinatários. O aproveitamento do espaço em mensagens 

iguais também proporciona melhor desempenho na leitura da mensagem (menor custo de desempenho 

de hardware), uma vez a mensagem em memória por ter sido lida por qualquer um dos destinatários, 

e na sequência qualquer outro usuário tentar ler a mesma mensagem essa não terá grandes acessos 

ao disco.  

Ilustração da camada UIS. 

 

mailto:mkt@blockbit.com
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8. Settings SMX server. 

8.1. Configuring the Server. 

Selecione o Menu [Servers] e [clique here] para configuração. 

 

Na aba [Settings] temos os itens básicos de configuração, definidos no WIZARD. Neste frame o 

administrador pode alterar suas configurações sempre que necessário, lembrando que qualquer ação 

só terá efeito após aplicar a fila de comandos. Nesta fase pós instalação certifique-se que o endereço 

de Gateway esteja devidamente configurado. 
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IMPORTANTE: Atualize as informações de hardware do servidor. Clique em [ ] 
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8.2. Configuring a network interface. 

Na aba [Interfaces] podemos adicionar devices físicos e virtuais. 

 Ethernet 

 ADSL 

 VLAN 

 VIRTUAL 

O Device “Ethernet” é identificado automaticamente pelo sistema através do sistema BUILT-IN 

responsável em fazer a carga automática do módulo para o S.O. 

Para configurar um device físico, clique na guia [Interfaces], e edite o device corresponde e configure-

o de acordo os campos e [Save]. 

 

 

IMPORTANTE: Atualize as informações de hardware do servidor. Na Aba [Settings] clique em [ ] 
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Após salvar as configurações retorna a interface a seguir. Clique [ ] para habilitar [ ] o device.   

 

IMPORTANTE: A configuração dos devices virtuais [DSL], [VLAN] e [Virtual] são atrelados aos devices 

físicos. Para sua configuração requer obrigatoriamente um device físico [Ethx]. 

 

Para configurar um device virtual, clique para adicionar [ ]. Vamos exemplificar adicionando um 
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device virtual. Configure-o de acordo os campos e clique em [ ]. 

 

IMPORTANTE: A configuração do campo [Gateway] é opcional e deve ser preenchida em caso de 

utilização da interface com o sistema de Multilink.
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Após salvar as configurações retorna a interface a seguir. 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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8.3. Licensing server. 

Na aba [License] insira a chave de licenciamento fornecida. Lembre-se, você deve ter conexão à 

Internet para que o sistema possa validar a licença. 

Clique em [ ], entre com os dados da licença e clique em [Accept and Save]. 

 

Após salvar a chave de licenciamento o servidor retorna à interface a seguir, ainda com a licença 

INATIVA.
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Para finalizar o processo requer APLICAR as configurações. 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]

 

Abaixo a Interface com os dados da licença já atualizados e com status da licença ATIVA.  

 

Após o registro do servidor é recomendável proceder com a atualização do sistema. 



 

 32  

Para atualizar o servidor, clique em [ ] e confirme. 

  

Clique em [OK] para confirmar a atualização do servidor. 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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9. System Administration 

O item sistema administração nos permite gerenciar o acesso à interface de administração WEB, definir 

e aplicar as configurações gerais, a gerência no cadastro e permissões dos administradores do sistema, 

auditar os acessos e as configurações aplicadas, e ainda gerenciar os bloqueios por tentativas de 

acessos não autorizados. 

Para definir e configurar estes recursos acesse [System] >> [Administration]. 

9.1. Settings. 

Este item nos permite definir as configurações de segurança em relação à interface de administração 

do sistema.  

Na aba [Settings] no quadro [Session] configure os campos de acordo a política que pretende adotar. 

 

IMPORTANTE: Campo [Integrity key] retorna a chave de integridade definida no momento do “Wizad 

de configuração” o conteúdo deste campo é exclusivamente informativo, não sendo possível alterá-lo.  

Recomenda-se: Copiar e Salvar seu conteúdo em local seguro. Em casos de reinstalação do sistema 

utilizar esta mesma chave de criptografia, lembre-se ela é usada na criptografia do backup, do storage-

mail e no registro de integridade dos relatórios. 
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No quadro [E-mail Notifications] você pode configurar o sistema para o envio de notificações por e-

mail para um administrador exclusivo, determinado pelo endereço de e-mail do destinatário. Estas 

notificações são as mesmas devolvidas em tempo real, alertadas através do menu superior direito pelo 

ícone [ ]. Você pode configurar o sistema para usar um servidor de e-mail “local” ou “remoto”. Se 

pretende receber as notificações por e-mail, configure o serviço e clique em Save [ ].  
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9.2. Administrators. 

Este item permite você gerenciar o cadastro e permissões sobre os administradores do sistema. Por 

padrão o sistema já comtempla o administrador “admin”, sua senha é definida no “Wizard de 

configuração”.   

Na aba [Administrators] você visualiza todos os administradores cadastrados com as opções de 

“Pesquisar”, “Editar” ou “Remover” um administrador de sistema. Temos dois níveis de 

administradores do sistema:  

 Super Administrator: Têm o privilégio total sobre a interface inclusive de gerenciar qualquer 

nível de administrador. Sem a necessidade de definir permissões. 

 Manager: Direitos restritos sobre a administração. Exige-se definir permissões sobre as 

interfaces que pode visualizar, configurar e administrar. 

 

Para adicionar um administrador do sistema, clique em [ ], a interface de cadastro é dividida em 

2(duas) abas [Information] e [Interfaces], configure a aba “Information”, defina o tipo de 

administrador, caso opte em [√] Super Administrator, a aba “Interfaces” é ocultada, caso contrário, 

defina as permissões sobre as interfaces que o administrator “Manager” terá direitos. Depois clique 

em Save [ ].  
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No exemplo temos: 
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9.3. Audits. 

Este recurso é muito importante, tem como finalidade principal proporcionar uma gestão de 

administração livre de dúvidas, nesta interface é possível “Auditar” todas as operações realizadas no 

sistema, desde “Configuração de um serviço” e as “Definições” e ou “Alterações” de uma política de 

compliance realizada por qualquer um dos administradores do sistema, seja o “Super Administrator” 

ou “Manager”. 

Clique na Aba [Audits], nesta interface é possível aplicar filtros, por: “Período inicial/final”, 

“Administrators”, “Interfaces” e ainda definir o limite que deseja extrair por página. 
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9.4. Blocked. 

Na aba [Blocked] você visualiza a lista de IP/hosts bloqueados por tentativa de acesso não autorizado, 

e/ou tentativa de acesso persistente, com a possibilidade de remover a regra de bloqueio antes de do 

timeout estabelecido nas configurações e políticas de acesso a interface de gerenciamento WEB. 
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10. System Storage 

Nessa seção vamos expor os tipos de “Storages” suportados pelo sistema e suas aplicações: 

 NFS – “Network File System” Sistema de Arquivo em Rede, permite que um sistema compartilhe 

seus diretórios e arquivos com outros sistemas operacionais através da comunicação em rede. 

Usando NFS, os usuários e softwares de aplicações podem acessar arquivos em sistemas 

remotos quase como se fossem arquivos locais. Esse modelo de “Storage” é disponibilizado 

pelo sistema para as aplicações de “Backup/ Restore” e “Storage mail” para o servidor 

MRA/MTA (SMX). 

 Disk – “Disk” Dispositivo físico de armazenamento de dados. São suportados dispositivos do 

tipo (USB- HDD; USB- SSD) para todos os modelos “BLOCKBIT Appliance”; e (USB-HDD; USB- 

SSD; LUN e LVM) para os modelos “BLOCKBIT Virtual Appliance”. Esse modelo de “Storage” é 

disponibilizado pelo sistema para as aplicações de “Backup/ Restore” e “Storage mail” para o 

servidor MRA/MTA (SMX). 

Acesse a interface de gerenciamento dos Storages, vá para [System] >> [Storage]. 
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10.1. Adding a storage (NFS). 

Vamos exemplificar a configuração “Data storage” para o serviço NFS. Clique em [System] >> 

[Storage], depois clique em ADD NFS Storage [ ]. Configure o formulário de acordo as 

especificações para conexão com respectivo servidor NFS, depois clique em [ ]. 
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NOTA: Para o sistema aplicar o recurso “AUTO_MOUNT” e o storage NFS “Storage-Mail” ficar 

disponível para leitura e escrita- “rw”,  Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no 

ícone [ ].
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10.2. Adding a storage (Disk). 

O sistema operacional das soluções BLOCKBIT conta com um recurso BUILT-IN no KERNEL que identifica 

e carrega automaticamente os módulos de novos dispositivos conectados no servidor.  

Para identificar um dispositivo do tipo “Disk”, clique em [System] >> [Storage], depois clique em 

Atualizar [ ] para reconhecimento do tipo de dispositivo, montagem e configuração da unidade de 

acesso de acordo sua identificação. 

 

IMPORTANTE: O sistema requer que os dispositivos do tipo “Disk” estejam formatados no sistema de 
arquivo tipo EXT4.

 

Formatação do disco – padrão EXT4 

Para Formatação do disco você pode acessar a console do BLOCKBIT SMX.  Clique em [Terminal] em 

seguida clique em [Connect]. 
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Para o acesso ao terminal, utilize o usuário e senha padrão do sistema. 

Login: admin 

Password:admin 

smxvf login: admin                                                             

admin@smxvf.blockbit.com's password:                                           

Last login: Wed Mar 30 12:49:26 2016 from smxvf                                

Type h to help commands                                                        

-rbash-4.2$                                                                    

O acesso ao terminal é restrito, para listar os comandos disponíveis, digite: h. 

Type h to help commands                                                                        

-rbash-4.2$                                                                                    

-rbash-4.2$ h                                                                                  

BlockBit console commands                                                                      

                                                                                               

arp             free            lscpu           reboot          telnet                         

arping          fsck.ext4       lsusb           recoveryfw      tput                           

biosdecode      getopt          mii-tool        reinstall       tracepath                      

conntrack       grep            mkfs.ext4       restart         traceroute                     

date            h               mount           rewizard        umount                         

debug-mail      host            mtr             route           uname                          

df              hostname        netads          sar             update-blockbit                

dig             ifconfig        nmblookup       services        update-license                 

dmidecode       ifstat          nslookup        smbclient       uptime                         

enable-root     iostat          ntpdate         speedtest       vmstat                         

enable-snmp     iotest          parted          sysctl          wbinfo                         

ethtool         ip              passwd          tcpdump         whois                          

expr            ipcalc          ping            tcptop                                         

fdisk           iptraf          poweroff        tcptrack                                       

-rbash-4.2$                    

Para listar o novo disco, digite: fdisk –l 

-rbash-4.2$ fdisk -l                                                           

 

Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors                 

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              

Disk label type: dos                                                           
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Disk identifier: 0x000b93f6                                                    

 

Dispositivo Boot      Start         End      Blocks   Id  System               

/dev/sda1   *        2048     1026047      512000   83  Linux                  

/dev/sda2         1026048   625141759   312057856   8e  Linux LVM              

 

Disk /dev/mapper/root: 21.5 GB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors       

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              

 

 

Disk /dev/mapper/swap: 4177 MB, 4177526784 bytes, 8159232 sectors         

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              

 

 

Disk /dev/mapper/data: 293.9 GB, 293890686976 bytes, 574005248 sectors    

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              

 

 

Disk /dev/sdb: 8000 MB, 8000110592 bytes, 15625216 sectors                     

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes                                         

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes                          

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes                              

-rbash-4.2$  

Para formatar o disco identificado, digite “mkfs.ext4 [/dev/sdx??]”,  

digite: ex. mkfs.ext4 /dev/sdb/ 

-rbash-4.2$ mkfs.ext4 /dev/sdb                                                                                                         

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)                                                                                                            

/dev/sdb is entire device, not just one partition!                                                                                     

Proceed anyway? (y,n) y                                                                                                                

Filesystem label=                                                                                                                      

OS type: Linux                                                                                                                         

Block size=4096 (log=2)                                                                                                                

Fragment size=4096 (log=2)                                                                                                             

Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks                                                                                                 

488640 inodes, 1953152 blocks                                                                                                          

97657 blocks (5.00%) reserved for the super user                                                                                       

First data block=0                                                                                                                     

Maximum filesystem blocks=2000683008                                                                                                   

60 block groups                                                                                                                        

32768 blocks per group, 32768 fragments per group                                                                                      

8144 inodes per group                                                                                                                  

Superblock backups stored on blocks:                                                                                                   

        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632                                                                  

                                                                                                                                       

Allocating group tables: done                                                                                                          

Writing inode tables: done                                                                                                             

Creating journal (32768 blocks): done                                                                                                  

Writing superblocks and filesystem accounting information: 

done                                                                                                                                   

-rbash-4.2$ 
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O dispositivo uma vez conectado ao servidor e formatado no padrão EXT4, está pronto para listar em 

[System] >> [Storage], basta o click em Atualizar [ ], o sistema aplica o recurso “AUTO_MOUNT” e 

o dispositivo fica automaticamente disponível para seleção. 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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11. System Backup 

O sistema comtempla o recurso de Backup/Restore. Esse serviço diferente na maioria das soluções 

gera na prática uma “imagem” completa do sistema, o que incluí desde o “Sistema Operacional”, o 

“banco de dados de configuração” e o “banco de dados de relatórios”, garantindo uma cópia integra 

absolutamente idêntica ao seu estado no momento do procedimento, dessa forma também é 

garantida sua restauração de maneira muito mais rápida e eficiente. 

Antes de configurar o serviço de backup, você precisar configurar o serviço de “Data-Storage”.  

Acesse a interface de gerenciamento de backup, vá para [System] >> [Backups]. 

A interface [Server backups] se divide em: 

[Settings] 

Nesta área você configura o serviço de backup e define o local de armazenamento entre as opções de 

storage “NFS” ou “Disco”, previamente cadastrados em [System] >> [Storage]. 

Você ainda pode selecionar o tipo de backup: [Daily] ou [Weekly] e definir um horário para realizar o 

backup automaticamente. (Schedule). 

 

O sistema também conta com o recurso de executar um backup na hora, manualmente, basta um 

clique em [ ]. O backup inclui toda a base de configurações inclusive os relatórios estatísticos. 
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NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]

 

 

IMPORTANTE: O Backup é gerado no modo criptografado.

 

 [Server backups] 

Nesta área o sistema retorna a lista dos arquivos de backup disponíveis no “Data Storage” selecionado 

e configurado na guia [Settings]. 

O arquivo é gerado com a data e hora do sistema no momento da sua realização. 

Caso esteja fazendo uma reinstalação, lembrar que o backup foi salvo no modo “criptografado” e o 

algoritmo usado na criptografia utiliza-se da chave de integridade gerada no “Wizard de configuração” 

da instalação original do sistema para criptografia e decriptografia do backup/restore.  

Para o sucesso no restore do backup na instalação atual, requer que seja usada a mesma chave de 

integridade e licença usadas para ativação do produto na instalação anterior. 

Para restaurar um backup basta um clique em [ ] para o arquivo que deseja restaurar. 
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IMPORTANTE: Durante o processo de restauração o sistema muda seu estado para o modo de 
RECUPERAÇÃO.  

 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [ ]
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12. System Certificates. 

O propósito de uma autoridade certificadora é confirmar a titularidade dos certificados, confirmando 

que o certificado recebido ao acessar determinado site ou endereço pertence realmente à entidade 

que o está fornecendo. É isso que garante que você está mesmo acessando os endereços SSL de forma 

segura. 

As soluções BLOCKBIT SMX e UTM permitem você criar a própria autoridade certificadora, uma 

maneira simples e prática de se obter certificados, e é ideal quando a autenticação e criptografia serão 

usadas para proteger recursos de sua empresa, onde você tem o controle sobre quais usuários e onde 

estes certificados serão usados. Exemplo:  

 Acesso à própria interface WEB do BLOCKBIT SMX/ UTM.  

 Autenticação SSL ou TLS no acesso SMTPs e IMAPs ou POP3s. Ainda é possível usar estes 

certificados nos acessos externos, seja via cliente de e-mail ou mesmo o webmail. 

No sistema BLOCKBIT os certificados são configurados e gerados pelo “Wizard de configuração”, 

realizados no processo de instalação do sistema. Para acessar a interface de gerenciamento de 

certificados, vá para [System] >> [Certificates]. 

 

A interface [Certificates] se divide em [Certificates Authority] e [Server certificate]. 

No quadro [Certificate Authority] você pode fazer “download” para importação nos dispositivos da 
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rede, ou gerar uma “nova” C.A (Certificate Authority). 

Para fazer download do certificado, clique em [ ].  

IMPORTANTE: Após o “Download” da C.A. instalar a C.A em todos os dispositivos da rede.

 

Para re-gerar a C.A (Certificate Authority), clique em Save [ ].  

Salvar uma C.A requer que o servidor re-gere a entidade certificadora. Esta ação gera algumas 

implicações no sistema e no ambiente de rede.   

“After generating the C.A, you should also save to generate the certificate server, this procedure 

requires the installation of the new C.A in all network devices. Download the C.A and reinstall on all 

workstations. Remembering that for new CA validation you must RESTART the server you want to 

continue anyway?”  

Clique em [ OK ] 

“After re-generate you will need to download and install the new C.A in all devices. When re-generated 

a C.A. the process cannot be reversed. Do you really want to continue? 

Clique em [ OK ] 

IMPORTANTE: Não é recomendável regerar a C.A (Certificate Authority).

 

No quadro [Server certificate] temos a opção de regerar o certificado de servidor para os casos em 

que a C.A. for re-gerada exigindo assim que também seja re-gerado o certificado do servidor.  

Para regerar um certificado de servidor basta clicar em Save [ ]. 

“After re-generate the certificate it is necessary to restart the server. Do you want to continue ?” clique 

em [OK]. 

Outra opção é a Importação de um certificado assinado por alguma entidade certificadora. O 
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certificado deve estar no formato “CRT” ou você deve importar a chave RSA privada no formato “KEY”. 

Para a importação do certificado clique em [ ] selecione os arquivos correspondentes para a 

importação e clique em [ ]. 
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13. System Objects. 

Todo o sistema foi desenvolvido orientado a objetos. System Objects é um serviço ou recurso como 

podemos chamá-lo que tem como uma das principais finalidades interagir de maneira amigável com o 

usuário a fim de facilitar o processo de configuração e habilitação dos serviços e recursos gerais do 

sistema. 

Todos os recursos do tipo OBJETO podem ser compartilhados entre os serviços do sistema. 

Recursos de objetos compartilhados: 

 IP Addresses 

 Time 

 Period/Dates 

 Dictionary 

 Content-type 

Para gerenciamento dos tipos de objetos clique em [System] >> [Objects], temos aqui a interface 

[Object Manager] a partir desta interface podemos “Adicionar”, “Editar”, “Remover”, e inclusive 

“Importar” listas de alguns tipos de objetos. 
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13.1. Object IP Addresses. 

Clique em [System] >. [Objects] >> [IP Addresses] 

Nesse quadro temos a gerência dos objetos [IP Addresses] que são utilizados em todo o sistema. 

Por padrão, o sistema traz alguns objetos pré-cadastrados, exemplo, os objetos referentes às classes 

de rede não válidas: “Class A network”, “Class B network”, “Class C network”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e habilitação 

dos serviços. Os objetos de endereço de rede são classificados em dois tipos: 

 IP ÚNICO 

 LISTA (suporte a múltiplos endereços Ips/ endereço de rede). 

Esta definição é aplicada no momento do cadastro do objeto de endereço, que permite sinalizar se o 

endereço será do tipo [√] IP ÚNICO ou não, esta seleção é que define a classificação tipo de objeto 

cadastrado. 
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13.1.1. Adding an object IP address. 

Para adicionar um objeto de endereço IP clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo 

as definições para aquele endereço de host e suas aplicações nas configurações dos respectivos 

serviços da solução e os campos do formulário. Depois clique em [ ] 

 

IMPORTANTE: Uma vez definido o objeto do tipo [√] UNIQUE IP, não é possível alterar.

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “IP Addresses”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar o objeto recém-cadastrado. 
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13.2. Time 

Clique em [System] >. [Objects] >> [Time] 

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Time], os objetos são compostos pelos “dias da semana” 

e a “hora inicial e final”.  

Por padrão, o sistema traz 2(dois) objetos time pré-cadastrados. 

 Business 

 Weekend 

Esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração de serviços, como 

exemplo: A definição das políticas de compliances. 
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13.2.1. Adding an object Time. 

Para adicionar um objeto de horário clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo as 

definições das políticas que pretende aplicar e os campos do formulário. Depois clique em [ ]. 

Vamos exemplificar adicionando um objeto de horário Ex.: “Nightly – Monday/Saturday para os 

respectivos intervalos 22h00/23h59 – 00h00/06h00”.  

  

IMPORTANTE: A definição do objeto horário permite incluir diversos ranges de hora inicial/ hora final 
no mesmo objeto.

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Time”, no campo 

[Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] para listar o 

objeto recém-cadastrado. 

 



 

 58  

13.3. Period/ Dates. 

Clique em [System] >. [Objects] >> [Period/Dates] 

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Period/Dates], os objetos são compostos pelas definições 

e um período que compete “Data/hora inicial” e “Data/hora final”. 

Os objetos cadastrados ficam disponíveis para serem usados nos processos de configuração e 

habilitação de alguns “Serviços”, e definições das “Políticas de compliances”. 

NOTA: Vale ressaltar que os objetos [Period/Dates] tem uma finalidade bastante singular. Ex.: Quando 

se define políticas com tempo de validade, “Data/hora inicio” – “Data/hora fim”. 
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13.3.1. Adding an object Period/Date. 

Para adicionar um objeto de Date e Periods clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo 

as definições das políticas que pretende aplicar e os campos do formulário. Depois clique em [

]. 

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Period/Dates”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar o objeto recém-cadastrado. 
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13.4. Dictionary.  

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Dictionary], também podemos chama-los de palavras-

chave, que pode ser compostos por “listas de palavras” ou conjunto de combinações de “expressões 

regulares”. 

Por padrão, o sistema traz alguns objetos pré-cadastrados. Ex.: “Alphanumeric”, “Email-Address”, “Link 

HTML”, “URL”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e definições 

das “Políticas de compliance”. Ex.: “Filtros de conteúdo WEB”. 

 

13.4.1. Adding an object Dictionary. 

Para adicionar um objeto Dicionário clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo as 

definições e filtros que pretende aplicar nas politicas de compliance, considerando os respectivos 

campos do formulário. Depois clique em [ ]. 

IMPORTANTE: Podemos incluir as “palavras-chaves” desejadas na lista de palavras do objeto 

“Dictionary” por lista de “palavras simples” sem espaços, adicionando “uma por linha” ou combinação 

por “Expressões regulares”. 
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Ex1.: Vamos exemplificar o cadastro de um Objeto de dicionários com a lista de palavras simples 

“endereços dos servidores de Update Microsoft – Servers WSUS”. No Ex.: vamos adicionar os 

endereços manualmente “uma palavra por linha”. 

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Dictionary”, no 

campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] para 

listar o objeto recém-cadastrado. 
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Vamos adicionar outro objeto Dicionário, clique no botão ADD [ ] 

Ex2.: Vamos exemplificar o cadastro de uma lista de palavras usando “expressões regulares”, notem o 

campo à esquerda [Regular expressions], contempla uma lista de “regex” que podemos combinar para 

construir uma expressão regular e adicionar a lista de palavras-chave.  

 

Para criar a combinação da expressão regular desejada. Ex.: o regex:  \.  Corresponde a um caractere 

ponto (.), logo quando temos a seguinte expressão “ftp\.symantec\.com/public” o objeto cadastrado 

corresponde a palavra chave “FTP.symantec.com/public”, a fim de especificar o endereço de um 

servidor. 

Vamos usar esse exemplo e adicionar um novo objeto dicionário. 
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Para pesquisar os objetos recém-cadastrados, na interface de gerenciamento do objeto “Dictionary”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar os objetos recém-cadastrados. Ex.: Search = “Update”. 

 



 

 64  

13.5. Content-type.  

Neste quadro temos a gerência dos objetos [Content-type], são compostos por agrupamentos de tipos 

de aplicações baseados no tipo de conteúdo que especificam sua característica. 

Por padrão, o sistema traz alguns objetos pré-cadastrados que agrupam alguns tipos de aplicações com 

a finalidade de facilitar sua aplicabilidade no sistema. Ex.: “ActiveX”, “Compressed”, “Executables”, 

“images”, “javascript”, “Multimedia”, e “Office”. 

Todos esses objetos estão disponíveis para serem usados nos processos de configuração e definições 

das “Políticas de compliance”. Ex.: “Filtros de conteúdo WEB”, “Filtros de E-mail”. 
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13.5.1. Managing Content-types. 

O objeto [Content-type] conta com um recurso “extra” diferente dos demais objetos o 

“Gerenciamento do objeto”, por se tratar da especificação dos “tipos de aplicações” este modelo de 

objeto permite cadastrar não somente os agrupamentos, ou seja os objetos do “tipo de conteúdo” dos 

modelos de aplicações conhecidas, como também permite especificar novos modelos de “tipos de 

conteúdo” cadastrando este “novo tipo” na base de conteúdo do sistema. O que agrega valor e permite 

adicionar este novo “tipo de conteúdo” a objetos já existentes ou adicionar a novos objetos. 

Para adicionar um [Content-type] clique no botão Manager [ ] insira a especificação do content-

type que pretende adicionar e ADD [ ] a lista. Depois clique em [ ]. 

No exemplo vamos adicionar 2(dois) content-types que se referem a aplicativos e serviços da Google.  

 “application/vnd.google.safebrowsing-update”; 

 “application/vnd.google.safebrowsing-chunk”; 

 

IMPORTANTE: As especificações de novos content-types podem ser identificadas a partir dos 

levantamentos dos registros nos logs detalhados.
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13.5.2. Adding an object Content type. 

Para adicionar um objeto Content-type clique no botão ADD [ ] e configure o objeto de acordo as 

definições e filtros que pretende aplicar nas politicas de compliance, considerando os respectivos 

campos do formulário. Depois clique em [ ]. 

 

Para pesquisar o objeto recém-cadastrado, na interface de gerenciamento do objeto “Content-type”, 

no campo [Search], insira a info de acordo os métodos de pesquisas permitidas e clique em [ ] 

para listar o objeto recém-cadastrado. 
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14. Security 

Security é um serviço de Firewall local que visa proteger o BLOCKBIT SMX das intrusões que provêm de 

redes externas ou mesmo de redes internas consideradas confiáveis, filtrando todos os pacotes que 

circulam em seu ambiente.  

Tendo conhecimento que soluções de E-mail são alvos constantes de ataques cibernéticos, e o número 

de ataques, tipos de ameaças e técnicas de invasão tem crescido exponencialmente. Podemos destacar 

o recurso System Security da plataforma BLOCKBIT SMX como um PLUS quando falamos de aplicações 

de MAIL SERVER.  

Diferente das diversas soluções de Mail Server o BLOCKBIT SMX contempla uma das opções de 

segurança mais importantes dos ambientes computacionais: O Firewall.  

Esse recurso garante maior confiabilidade e segurança na implementação do BLOCKBIT SMX seja em 

ambientes locais ou em nuvem que exige alto nível de segurança, controle e desempenho do serviço. 

O Firewall opera no modo “STATEFUL” e dispõe de FERRAMENTAS que PARAMETRIZAM OS NÍVEIS DE 

SEGURANÇA e de CONTROLE DAS CONEXÕES, além das políticas de “FILTROS DE PACOTES”. 

O serviço é pré-configurado para permitir acesso aos serviços disponíveis. 

A interface é dividida em 4(quatro) frames: 

 Administration. 

 MRA/MTA. 

 Security Settings 

 Input Policies. 
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14.1. Configuring Firewall to allow the SMX services. 

Já sabemos que o serviço vem pré-configurado e permitindo o acesso aos serviços SMX para ambas 

zonas de rede [LAN] e WAN] respectivamente quando configuradas.  

Para configuração dos serviços SMX acesse o menu [System] >> [Security]. 

 

 [Administration]. 

Habilitação e configuração das portas e serviços de administração da solução. 

 [MRA/MTA]. 

Habilitação e Configuração das portas e serviços de E-mail para a rede local – [LAN]. 

 [Security Settings]. 

Configuração dos parâmetros de segurança e controles de conexão do firewall. 
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 [Input Policies]. 

É aqui neste item que o administrador habilita e configura as permissões de acesso aos serviços 

SMX quando requer uma politica de acesso especifica.  

Ex. Permitir acesso específico para a Zona de rede [WAN] somente para o protocolo SMTP.  

Clique para [ ] adicionar uma nova política configure de acordo os campos e depois clique 

em [ ]. 

   

IMPORTANTE: As alterações nas configurações do item [Security Settings] refletem de forma direta 

na segurança do firewall e desempenho do servidor.

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [
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15. Authentication.  

Neste item, o administrador define quais os padrões de autenticação serão usados. Existem 2(dois) 

métodos de autenticação, são eles: “Local”, “Integrada”. 

O administrador consegue sincronizar a base de usuários e grupos no BLOCKBIT SMX com uma base já 

existente na rede em um servidor “LDAP”, centralizando assim a administração de cadastro de todos 

os usuários e/ou grupos no respectivo servidor. 

A autenticação integrada suporta autenticação Windows AD e/ou Ldap, é baseada no sincronismo da 

base de usuários. A autenticação baseada no sincronismo Windows AD requer que o servidor BLOCKBIT 

SMX seja integrado ao dominio. Já a autenticação baseada no sincronismo LDAP, não! Esta autentica 

diretamente na base LDAP. 

Esse recurso possibilita múltiplos domínios de autenticação, sendo: 

 [N] domínios do tipo local; 

 E até 2(dois) domínios integrados.  

o Base Windows. 

o Base Ldap. 

IMPORTANTE: Os testes de integração de dominio, sincronismo e autenticação com servidores 

Windows foram aplicados nas versões Windows 2008 Server, Windows 2008 Server R2, Windows 2012 

Server e Windows 2012 Server R2.
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15.1. Integration domain and users - Windows / LDAP. 

Para o funcionamento adequado e seguro das conexões dos serviços BLOCKBIT SMX, com uma base de 

sincronismo Windows AD ou LDAP, é obrigatório pelo menos o cadastro de um domínio. 

Clique em [Authentication] >> [Users], aba [Users]. 

Selecione [Domains], nessa aba podemos “Pesquisar”, “Adicionar” ou “Remover” um domínio. Por 

padrão na ação de pesquisa retorna o “domínio” configurado no Wizard de Instalação. Este domínio 

vem pré-configurado como domínio “padrão”. Clique em pesquisar [ ] para listar o domínio 

cadastrado no Wizard. 

 

Como já foi mencionado o processo de autenticação em uma base Windows requer a integração de 

domínio, para isso, antes de efetivarmos o processo de sincronismo, vamos certificar que o servidor 

esteja configurado adequadamente para o ingresso no controlador de domínio do servidor Windows. 

Selecione o Menu [Servers] e [clique here] para verificação. 
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Na guia [Settings] temos os itens básicos de configuração, certifique-se que o endereço do campo [DNS 

server 1] esteja configurado para o endereço IP do controlador de domínio do servidor Windows que 

vamos aplicar o sincronismo de usuários. Caso não esteja, configurar o campo [DNS Server 1] com o 

respectivo endereço IP. 

 

NOTA: Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [

 

Pronto! Agora podemos configurar o item de sincronismo de usuários. 

Clique em [Authentication] >> [Users], aba [Synchronism]. 

Nesta interface temos as Abas [Windows] e [Ldap]. 

A configuração deste item é simples, mais requer alguns cuidados para não gerar erros ou falhas no 

sincronismo. 

Vamos configurar o sincronismo Windows. Selecione [Windows] e clique em habilitar [ ] e 

configure os campos de acordo as definições do seu controlador de domínio depois clique [ ]. 

IMPORTANTE: Consulte a estrutura da floresta do seu servidor Windows AD.
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Abaixo vamos especificar alguns campos: 

 [Port] 

Portas suportadas – 389 (LDAP), 3268 (LDAP Search), ou 636(LDAPS) e 3269 LDAPS Search. 

 [User] 

Especificar um usuário do servidor Windows com direitos de “Bind”, ou seja, com direitos de 

fazer pesquisa na base Ldap. O Usuário precisa ser membro do grupo Administrators. 

Recomenda-se criar um usuário especifico para este fim. Ex. Crie um usuário com o nome 

“blockbit” Configurar seu perfil com os parâmetros: 

o Senha nunca expira; 

o ‘LOGON exclusivo do computador “BLOCKBIT SMX”. 

Para configuração do campo “User” - Use a sintaxe “user@domain”. 
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 [User filters] e [Group filters] 

Nas abas [User filters] e [Group filters] configuramos os campos relacionados diretamente com 

a base de sincronismo, se referem à base de pesquisa e os seus respectivos filtros na base Ldap 

do servidor Windows AD  

Campos: “Base”, “Filter”, “Atribute login”, “Atribute nome”, “Atributo member” e “Atribute 

description” de acordo as configurações do servidor LDAP. 

Estes campos são preenchidos automaticamente ao clicar no botão de ação [ ].  

Na interface de sincronismo ainda temos as opções sincronizar agora [ ] e agendamento do 

sincronismo [ ]. 

Para executar o sincronismo agora clique em [ ] e confirme para executar o sincronismo, clique 

em [OK].  

 

Para criar um agendamento de sincronismo, clique em [ ], defina um intervalo de tempo e clique 

em [Save]. 

 

NOTA: O principio de configuração do sincronismo de uma base LDAP é o mesmo.  

 Não se esqueça de APLICAR A FILA DE COMANDOS, clique no ícone [
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15.2. Managing the list of users. 

Clique em [Authentication] >> [Users], aba [Users]. 

Neste item, o administrador pode “Pesquisar”, “Importar”, “Adicionar” ou “Remover” um usuário do 

sistema, definir de quais grupos que os mesmos participam. Inclusive habilitar ou desabilitar o usuário, 

quem implica diretamente na ação de login. 

IMPORTANTE: Temos usuários do tipo “Local” e “Remoto”, e vale lembrar que a gerência dos usuários 

remotos é de responsabilidade do servidor de sincronismo “Windows” ou ”LDAP”.

 

Para consultar a base de usuários, Selecione [Users] e clique em Pesquisar [ ]. 
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15.2.1. Importing and adding users. 

Para realizar a importação de usuários clique no botão de ação “Importar” [ ]. 

Esta interface permite você importar os usuários a partir de um arquivo do tipo lista, com delimitadores 

de campo. Preencher o formulário de acordo o padrão do arquivo de importação, selecione o 

“domínio” correspondente e os “grupos” se houver, depois clique em [ ]. 

 

 

Após salvar o formulário de importação, a interface retorna com a lista de usuários já importados.  
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Para o cadastro de um usuário do tipo “local” clique no botão de ação “Add” [ ] e preencha o 

formulário conforme o exemplo, depois clique em [ ]. 
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NOTA: Adicionar ou Importar usuários, não requer aplicar a fila de comandos.

 

O botão Ações [ ] retorna uma lista de outras ações permitidas na gerência de um usuário. 
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16. AntiSpam 

16.1. Understanding AntiSpam. 

Neste tópico vamos abordar o item Antispam.  Diferente do que se pensa, o Antispam não vem como 

uma caixinha mágica que você habilita e ele começa a filtrar todos os e-mails indesejados.  

O Antispam funciona como um sensor que classifica as mensagens como indesejadas (spams) ou 

normais. Analisa as mensagens, ainda durante seu recebimento, diretamente no protocolo. 

O objetivo do sensor é de fazer a análise heurística da mensagem. Ele realiza esta análise extraindo das 

mensagens “tokens” de palavras e frases, os quais ele armazena para memorizar e passa a utilizar para 

detectar padrões de spam. 

Como ele precisa de uma memória de “tokens”, é, portanto, necessário que seja treinado durante um 

período para que tenha um conjunto de “tokens” em banco mínimo para começar a efetivamente se 

tornar eficaz. 

Este treinamento é controlado pelas configurações de antispam aonde se defini e selecionam 

parâmetros de aprendizado para os sensores que o antispam fará uso: “Reputação do remetente; 

Presença em whitelist/blacklist e Testes de RFC como guia para as correções em mensagens 

classificadas erroneamente pela análise heurística. 

O treinamento inicial significa que o antispam aprende com o “token” de todas as mensagens 

recebidas, tanto por acertos quanto por erros, desta forma gerando uma base inicial de tokens. 

Após o resultado da análise dos tokens da mensagem é obtida uma classificação entre “normal” e 

“spam”. 

Além da classificação, é obtido também o percentual de probabilidade de ser spam, sendo as duas 

informações disponibilizadas para controle via regras de compliance. 

Dessa forma a mensagem pode ser bloqueada ainda em tempo de protocolo sendo detectado spam. 

A decisão de bloqueio em tempo de protocolo ou não, vai depender das condições adicionadas à regra 

de bloqueio. 
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16.2. Learning AntiSpam parameters. 

Agora que já temos uma visão geral do seu funcionamento, vamos configurar os parâmetros de 

aprendizado do antispam. São eles: “por Testes de RFC”; “por lista de presença em Whitelist/Blacklist 

e “por Reputação do remetente”. 

Clique em [Services] >> [Antispam] >> [Settings] habilite o status e configure os parâmetros do 

AntiSpam para ativar o sensor, aprender e salvar os tokens. 

 

Automatic learning 

 Interface to learn. 

Selecione os servidores para o funcionamento do AntiSpam. 

 Learning period. 

Selecione o período de funcionamento do processo de aprendizagem do sensor Antispam. Ex: 

“Always Active”. 
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 Learning by RFC 

Ativa o sensor AntiSpam para aprender e obter os resultados dos testes de confiabilidade de 

origem do domínio por testes de RFC. A habilitação deste item é importante e recomendável. 

  Learning by list 

Ativa o sensor AntiSpam para aprender com as inserções das listas “Blacklist” e “Whitelist” 

alimentadas pelos usuários da rede. Estas listas visam ensinar o Antispam os endereços 

confiáveis e não confiáveis para o comportamento de envio e recebimento de mensagens de 

cada ambiente. 

o Occurrences in the whitelist 

Determina a quantidade de inserções do endereço de origem na “Whitelist” para ser 

sinalizado como “normal”. 

o Occurrences in the blacklist 

Determina à quantidade inserções do endereço de origem na “Blacklist” para ser 

sinalizado como “spam”. 

 Learning by reputation 

 Ativa o sensor AntiSpam para aprender com a base de reputação. Esta Base é alimentada por 

endereços versus percentual de identificação como “spam”, seja por inserção na blacklist ou 

por classificação direta da mensagem.  A base é do tipo senoidal variante de 7 (sete) dias, o 

percentual de análise é composto pelo dado “Endereço de e-mail versus (% )indicação (classificado 

como spam)”, se o (%) alto = Ruim, se o (%) baixo = Bom. 

o Level of bad reputation: (Spam) 

Temos 4 (quatro) níveis entre as instancias [Razoável... Péssimo]. Mova o cursor entre 

os níveis desejados para aprendizagem do AntiSpam. 

 Level of good reputation: (Trust) 

o Temos 4 (quatro) níveis entre as instancias [Bom... Excelente]. Mova o cursor entre os 

níveis desejados para aprendizagem do AntiSpam. 
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 Learning by smartfolders 

 Ativa o sensor AntiSpam para aprender com os e-mails adicionados pelos usuários diretamente 

nas smartfolders blacklist/ e whitelist do seu client de e-mail.  Com este recurso de inserção na 

lista, o sensor AntiSpam aprende diretamente com a análise do novo e-mail adicionado, 

incluindo a analise do corpo da mensagem atual. Dessa forma auxiliando para que o AntiSpam 

tenha um melhor resultado. 

 Selecione [Users] ou [Groups] dos quais o AntiSpam terá acesso para aprendizagem. 

 Daily summary 

Cria um agendamento diário para envio de relatório sumarizado dos endereços adicionados na 

white e blacklist dos usuários respectivamente. 

IMPORTANTE: Os filtros de e-mails baseado na análise heurística e confiabilidade de origem, 

sinalizadas pelo Antispam são aplicados através das “Políticas de compliance”. São elas as responsáveis 

em efetuar o filtro e ação final de entrega ou negação de uma mensagem.

 

Clique em Save [ ] para validar o modelo de aprendizagem do Antispam. 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

Pronto! Nosso AntiSpam já está habilitado e com o modo aprendizagem funcionando.  
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16.3. SmartFolders. 

O BLOCKBIT SMX conta com um recurso inteligente de integração usuário e antispam, são as “Smart 

Folders”. Quando utilizado o protocolo de MRA (IMAP/IMAPS), não importando o cliente de E-Mail (MS 

Outlook, Thunderbird, Mail, WebMail, ...) os usuários têm acesso as SmartFolders. São três tipos de 

pastas para auxiliar o usuário. “Blacklist”, “Whitelist” e “Quarentena”. 

As pastas serão visualizadas a partir dos clientes de e-mail/webmail na pasta “Blockbit” como a 

imagem abaixo: 

 

 [Whitelist] 

Essa pasta tem a finalidade de inserir na whitelist do usuário o(s) endereço(s) (remetente(s)) de 

mensagens copiadas (movidas) para essa pasta. Quando houver a necessidade de adicionar um 

endereço para a “Whitelist” basta o usuário “Mover” a mensagem da pasta original de entrada 

da mensagem para a pasta “Whitelist”, essa ação faz uma cópia da mensagem, adiciona os 

tokens de palavras para aprendizagem pelo AntiSpam, e adiciona o endereço a lista, mantendo 

a mensagem original na pasta de entrada. Ao acessar a pasta “Whitelist” é possível ver os 
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últimos endereços inseridos na lista nas ultimas 24 horas. 

 [Blacklist] 

A pasta “Blacklist” tem as mesmas funções que a pasta whitelist, porém com a diferença 

explicita do tipo de lista. A ação de “Mover” as mensagens recebidas da sua pasta original para 

a pasta “Blacklist” além de adicionar os tokens de palavras para aprendizagem pelo AntiSpam, 

insere os endereços na “Blacklist” e remove a mensagem da pasta original de entrada. Ao 

acessar a pasta “Blacklist” é possível ver os últimos endereços inseridos na lista nas ultimas 24 

horas. 

 [Quarantine] 

A pasta Quarentena é utilizada para enviar ao usuário as mensagens que por algum motivo 

foram classificadas como quarentena e direcionadas para esta pasta por alguma política de 

compliance, como por exemplo e-mails classificados como SPAM. Essa pasta contém a 

mensagem propriamente dita conforme estaria em qualquer outra pasta. Assim não é 

necessário nenhum acesso externo ao cliente de e-mail para resgatar mensagens em 

Quarentena.  
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16.4. Whitelist. 

Esta interface permite o gerenciamento da Whitelist, listar todos os usuários que possuem endereços 

na Whitelist, possibilitando ao administrador visualizar e gerenciar os elementos de qualquer Whitelist 

seja “Global” ou por “Usuário” a partir do item de pesquisa [ ]. Ainda é possível adicionar 

endereços manualmente ou através do recurso de importação. 

 

16.4.1. Adding and Importing elements in the Whitelist. 

O sistema permite adicionar elementos na Whitelist “Global” e na Whitelist dos “Usuários”. Vamos 

exemplificar adicionando elementos pela ação importar. Para importar elementos na whitelist clique 

no botão Import [ ] depois clique em [ ]. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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16.5. Blacklist. 

Esta interface permite o gerenciamento da Blacklist, listar todos os usuários que possuem endereços 

na Blacklist, possibilitando ao administrador visualizar e gerenciar os elementos de qualquer Blacklist 

seja “Global” ou por “Usuário” a partir do item de pesquisa [ ]. Ainda é possível adicionar 

endereços manualmente ou através do recurso de importação. 

 

16.5.1. Adding and Importing elements in the Blacklist. 

O sistema permite adicionar elementos na Blacklist “Global” e na Blacklist dos “Usuários”. Vamos 

exemplificar adicionando elementos pela ação importar. Para importar elementos na blacklist clique 

no botão Import [ ] depois clique em [ ]. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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17. Integration with Antivirus. 

O serviço de Antivirus é uma ferramenta que oferece proteção contra malwares e vírus para garantir a 

confiabilidade do tráfego das mensagens de E-mails recebidos e enviados.  

Diferente da maioria dos AntiMalware e AntiVirus de servidores de E-mail que fazem sua varredura nas 

caixas postais dos usuários. O Antivírus do BLOCKBIT SMX fornece tecnologias de Antivírus baseados 

em assinaturas geradas pelo nosso LAB Security Research Team e pela integração com bases de engines 

de Antivírus de ultima geração.  

17.1. Antivirus settings. 

Clique em [Services] >> [Antivirus].  

Na aba [General Settings] habilite os serviços e modos de detecção do antivírus para garantir a 

segurança, a confiabilidade e a integridade no recebimento e envio dos E-mails, e clique em Save [

]. 

 Detect Malicious Applications 

 BLocks Encrypted Files 

 Enables Heuristic analysis 

O serviço também dispõe de um recurso para verificação do “STATUS” atual da base de “Assinaturas” 

por “Servidor” bem como a “Atualização” manual da base.  

Na aba [Status] clique em Atualizar base [ ] da base manual. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

Pronto! O Recurso de AntiMalware e Antivirus está configurado, atualizado e pronto para ser utilizado 

pelas políticas de compliance. 
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18. Configuring and enabling the MRA/MTA. 

Agora que já temos um ambiente preparado, vamos iniciar o processo de configuração do BLOCKBIT 

SMX (MRA/MTA). 

Nesta etapa vamos configurar o sistema, integrar os domínios e os usuários de autenticação para 

permitir o uso do serviço de e-mail por todos os usuários do domínio.  

18.1. MRA/MTA settings. 

A configuração dos serviços MRA/MTA é um principio básico e são recursos obrigatórios para o 

funcionamento do serviço de E-mail.  

O MRA “Mail Retreive Agent” é a parte integrante do serviço de e-mail que responsável pelo tráfego; 

conexão e checagem das contas de e-mails entre os clientes (MUA) “Mail User Agent” e seus 

respectivos servidores (MTA) “Mail Transfer Agent.”. Os serviços providos pelo MRA são: “POP e 

IMAP”. 

O MTA “Mail Transfer Agent” é o ponto principal do sistema de e-mail, permite tanto o envio de e-mail 

do cliente para seu servidor de e-mail local, como todo o tráfego entre os servidores de e-mail na 

Internet. O serviço provido é o SMTP. 

No menu principal clique em [Services] >> [MRA/MTA]. 

Na aba [Settings] configure os parâmetros iniciais para start do sistema e clique em Save [  ].  
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Abaixo faremos algumas notas importantes quanto à configuração de alguns campos. 

 [Criptography] 

Mecanismo de algoritmos e criptografia baseado em um tamanho de chaves que podem variar 

entre “64; 128; 196 bits” que garante a integridade e confidencialidade dos e-mails. Este item 

reserva o processo de gravação dos e-mails nas caixas postais de cada usuário no modo 

criptografado, garantindo que os e-mails não gravados no modo texto/html.  

NOTA: A definição de criptografia é executada na habilitação dos serviços MRA/MTA e não pode ser 

alterada posteriormente, permanecendo a configuração de acordo com o que for definido neste 

momento

 

 [Authentication Method] 

Métodos de autenticação suportados Ex: “LOGIN; PLAIN”. Item obrigatório para casos em que 

o serviço de “Relay” não for habilitado. Desta forma o uso do serviço SMTP só será permitido 

para usuários autenticados. Selecione entre os métodos suportados 

 [Relay optional] 

Selecione ou insira os endereços IPs que terão direito de relay no servidor. 
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Recomenda-se: Não selecionar endereços para permitir relay. 

NOTA: Um servidor SMTP configurado para permitir relay “retransmissão” incide em permitir que 

qualquer pessoa na Internet consiga enviar e-mail através dele, não apenas mensagens destinadas ou 

provenientes de usuários conhecidos. No entanto, relay aberto torna seu servidor vulnerável à 

exploração por parte de “spammers” e “worm”. Provocando inclusive que seu endereço IP seja incluído 

em “Blacklists” por outros servidores.

 

 [Postmaster Address] 

Determine qual será o endereço de e-mail utilizado pelo usuário “postmaster" para envio das 

mensagens de notificação do protocolo SMTP. Ex: “postmaster@blockbit.com”. 

 [Domains for integration of user accounts] 

Esta opção permite integrar a base de usuários do domínio de autenticação como “Contas” de 

e-mail. Selecione os domínios para integração dos “usuários de autenticação” como “conta de 

e-mail”. 

 [Integrate groups as lists] 

Assim como os usuários de autenticação, é possível integrar os “grupos” como “listas de e-

mail”. Podemos dizer que as listas de e-mail funcionam como “Álias” de grupo. Selecione os 

grupos da base de autenticação que deseja integrar.  

 [Messages by sender] 

Funciona como um controle de número de mensagens. Você pode estabelecer o limite de e-

mails por “remetente” x “período de tempo (horas/ minutos ou segundos)”. 

 [Msgs per domain] 

Assim como o recurso anterior você pode estabelecer o limite de e-mails por “domínio” x 

“período de tempo (horas/ minutos ou segundos)”. O controle por “dominio” tem prioridade 

sobre o controle por “remetente” quando se tratar de e-mails de remetentes do mesmo 

domínio com controle menor para quantidade de número de mensagens permitidas. 
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 [UIS] 

É a tecnologia que visa consolidar e-mail com o mesmo conteúdo, proporcionando economia 

de armazenamento, ganho de performance e agilidade na manutenção dos dados. A economia 

é exponencial ao uso, quanto mais se reenvia/ recebe o mesmo e-mail, maior é a economia.   

Recomenda-se habilitar este item. Sua habilitação reflete diretamente na performance e 

manutenção do data-storage. 

IMPORTANTE: Após aplicar as configurações dos serviços MRA/MTA o sistema cria automaticamente 

as “Contas de e-mail” baseada na integração do domínio de autenticação configurada neste item. 

 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

Pronto! JÁ TEMOS CONTAS E LISTAS DE E-MAILS SINCRONIZADAS. 
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18.2. Setting the Storage-mail. 

Para configurar o serviço “Storage mail” para o BLOCKBIT SMX, antes você deve configurar um “Data 

Storage” para seleção no momento do cadastro do “Storage mail” a fim de alocar o mailbox dos 

usuários. 

Para configurar o Storage mail você deve ir para [Services] >> [MRA/MTA]. 

Na aba [Storage] configurar o serviço selecionando os dispositivos data-storage que foram 

previamente cadastrados em [System] >> [Storage]. Depois clique em Save [ ] 

 

Abaixo faremos algumas notas importantes quanto à configuração deste serviço. 

O sistema dispõe de dois pontos de montagens do tipo Storage mail, com finalidades distintas. 

Mount Point: Refere-se à seleção do “data storage” para servir como ‘Storage mail” mailbox dos 

usuários. 

Archive Mount point: Refere-se ao serviço de arquivamento de mensagens: um processo que 

automatiza a cópia e armazenamento dos E-mails visa proteger todos os E-mails de entrada e saída, 

incluindo anexos com a finalidade de preservar e proteger a informação. 

Selecione o [Server] SMX com conexão no data storage, e o [Mount point] para servir de mailbox dos 

usuários. 

Lembre-se o Mount point disponibiliza conexão somente com storage NFS ou Disco. 
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Você ainda pode desviar as mensagens diretamente para outro servidor SMTP, basta na seleção do 

“Mount point” selecionar a opção default [Route] e configurar uma política de compliance para desviar 

os E-mails para outro servidor. 

i    Select a mount point or configure a policy to divert mail to another server.  

O serviço de Storage mail ainda conta com o recurso de arquivamento.  

Basta selecionar o item [Archive Mount point] e selecionar um “data storage”, este vai servir como 

um repositório de guarda, ou seja, cópia de todos os e-mails enviados e recebidos. 

IMPORTANTE: Lembre-se que o serviço de “storage” disponibiliza conexão somente com data storage 

NFS ou Disco. Recomenda-se que cada serviço “Mount point” e “Archive” utilize um servidor storage  

independente.

 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

 

Pronto! Agora o serviço SMX está habilitado e já pode ser utilizado para o envio e recebimento de e-

mails. Com as configurações feitas até agora, o servidor já está habilitado a enviar e receber e-mails. 
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19. Accounts 

Neste item temos a gerência de todos os recursos que compõe a associação com as contas de e-mail 

de um domínio. Requisito obrigatório para o funcionamento dos serviços SMX (MRA/MTA).  

 Local domains. 

 Accounts. 

 Addresses. 

 Lists. 

O Cadastro de contas de e-mail é parte integrante do requisito para iniciar os serviços MRA/MTA do 

BLOCKBIT SMX, sem as contas previamente cadastradas, podemos considerar que não existem 

usuários de domínio válidos para envio e recebimento de e-mails.  

Estas contas também são usadas no cadastro e aplicação das políticas de mail compliance, e indicam 

para quem serão aplicadas as políticas cadastradas. 

Existem 3(três) métodos de cadastrar as contas. 

 Local Integrada com base nos usuários de autenticação dos domínios. 

 Local manual ou importação (somente para usuários de domínios de autenticação local). 

 Sincronismo;  

Já temos um domínio e contas de e-mails cadastrados no Sistema, àquelas integradas no momento da 

habilitação e configuração do servidor SMX (MRA/MTA) ver capítulo XX. 

Para consultarmos o(s) domínio(s) e contas já cadastradas, vá para [Authentication] >> [Accounts]. 

Neste item podemos certificar de que já temos um domínio de e-mail local. Cadastrado. Na aba [Local 

domains] já retorna a lista de domínios cadastrados. A partir desta interface podemos “Adicionar”, 

“Editar”, “Remover”, e inclusive “Importar” – [Local domains], [Accounts], [Addresses], e [Lists]. 
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Na aba [Accounts] podemos listar as contas já cadastradas pelo processo de integração do serviço SMX. 

Para listar essas contas, precisamos aplicar um filtro de pesquisa, isto porque a interface retorna a lista 

das contas cadastradas e o total (%) de armazenamento em uso por cada conta respectivamente. No 

campo [Search], insira a info para o filtro de pesquisa e depois clique em [ ] para consultar as 

contas cadastradas. 
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19.1. Adding accounts. 

Ainda existem casos em que o administrador precisa ou deseja cadastrar contas de e-mail para os 

usuários de autenticação de domínios locais, (não sincronizados) pelo SMX com uma base MS-

Windows/ LDAP, seja usando o método de importação a partir de um arquivo texto padrão “.CSV” ou 

mesmo o cadastro manual. 

Esse recurso requer que os serviços MRA/MTA estejam configurados para fazer integração com 

domínios de autenticação tipo “local”. Vá para [Services] >> [MRA/MTA] e certifique-se da 

configuração. 

Vamos voltar para o menu [Accounts].  

Clique em [Authentication] >> [Accounts]. Na aba [Local Account] temos agora dois domínios de e-

mail integrados 

 

Vamos exemplificar o cadastro manual de uma conta de e-mail “Local”. Vamos considerar que 

precisamos que um usuário responda por uma conta de e-mail que não corresponda ao seu nome de 

usuário. Ex.:  

User: alan.fuentes@example.com 

E-mail account: smartweb_class@example.com 

No menu principal clique em [Authentication] >> [Accounts], na aba [Accounts], clique em ADD [

] configure de acordo as especificações do exemplo acima, depois clique em [ ]. 



 

 101  

  

No campo [Search], insira a info para o filtro de pesquisa e depois clique em [ ] para consultar a 

conta cadastrada. 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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19.2. Synchronism Accounts and domain of users. 

Esse método permite o administrador sincronizar contas de e-mail diretamente de uma base LDAP, 

visa o sincronismo de contas de e-mail baseado em filtros de busca do tipo: “Accounts”, “Addresses” e 

“Lists” com a finalidade de associar “login” a endereços de “contas de E-mail”. 

O serviço tem um recurso “Auto-complete” para configuração dos filtros de busca de uma base LDAP 

padrão “MS-EXCHANGE®”. 

NOTA: A utilização deste recurso “sincronismo de contas de domínios e usuários” é bastante comum 

para casos em que o cliente possui uma conta “Login” diferente da sua conta “MailAddresses”. 

Ex.: “Login = allen.collin@blockbit.com” >> “MailAddresses = acollin@blockbit.com ”

 

Esse método não requer a integração de domínios/usuários de autenticação como contas de e-mails 

nas configurações dos serviços MRA/MTA em [Services] >> [MRA/MTA]. 

Para habilitação do sincronismo de contas de domínios e usuários, clique em [Authentication] >> 

[Accounts].  

Você deve adicionar um dominio de E-mail, na aba [Local Account], clique em ADD [ ], configure 

o formulário. Ex.: “blockbit.com” e depois clique em [ ] 

 

Com o dominio configurado podemos configurar o item de sincronismo de contas para este domínio 

“blockbit.com”. Clique em Edit [ ]. Em seguida clique em [ ]. 

mailto:allen.collin@blockbit.com
mailto:acollin@blockbit.com
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Você deve navegar entre as abas e configurar os campos de acordo os dados do servidor LDAP usado 

para sincronismo das contas. Ao finalizar você deve clicar em [ ], depois em [ ]. 
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Para finalizar a configuração e aplicar o sincronismo, clique em [ ], e confirme [ OK ].  
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Em seguida clique em [ ]. 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

Consultando as contas sincronizadas. 

No menu principal clique em [Authentication] >> [Accounts], na aba [Accounts], no campo [Search], 

insira a info para o filtro de pesquisa e depois clique em [ ] para consultar as contas que foram 

sincronizadas. 
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Verificando a associação da conta de e-mail com o login de autenticação. Selecione a conta de um 

usuário e clique em Edit [ ].  
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19.3. Addresses. 

O serviço de gerenciamento de contas, conta também com o recurso de cadastro de “Endereços”, ou 

seja, as contas públicas, ou podemos chamar de endereços de e-mail ou domínios externos. Ex: 

“users@others_domains.com” ou  “others_domain.com” 

 Estas contas tipo “Addresses” também são usadas no cadastro e aplicação das politicas de E-mail 

compliance, com a finalidade de aplicar filtros de recebimento e/ou envio de e-mails para remetentes 

ou destinatários de outros domínios.  

19.3.1. Adding addresses. 

Existem casos em que o administrador precisa ou deseja adicionar endereços de e-mail ou domínios 

com a finalidade de aplicar filtros nas políticas de mail compliance, seja usando o método de 

importação a partir de um arquivo texto padrão do tipo “.CSV” ou mesmo o cadastro manual. 

Para adicionar endereços de outros domínios, clique em [Authentication] >> [Accounts], na aba 

[Addresses], clique em ADD [ ] configure de acordo as especificações dos endereços e domínios 

que deseja aplicar filtros nas políticas de e-mail, depois clique em [ ]. 

No exemplo vamos aplicar o cadastro para um endereço de e-mail “uber@uber.com” e para um 

domínio “att.yahoo.com”. 

  

 

mailto:users@others_domains.com
mailto:uber@uber.com
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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19.4. Lists 

Neste item temos as listas de contas de e-mail, ou seja, os grupos sincronizados como contas, àqueles 

integrados no momento da habilitação e configuração do servidor SMX (MRA/MTA) ver capítulo XX. 

As listas referem-se ao agrupamento de endereços de e-mail. Pode ser a integração de grupos de 

usuários de domínio ou listas de endereços de contas ou de endereços remotos.  

As listas são na verdade contas de e-mail que vão servir como replicadores do e-mail para uma lista de 

destino pré-definida. 

Clique em [Authentication] >> [Accounts]. Na aba [Lists] podemos listar as contas já cadastradas pelo 

processo de integração do serviço SMX. 
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19.4.1. Adding lists. 

Existem casos em que o administrador precisa ou deseja adicionar listas de e-mail para um grupo de 

endereços remotos, como exemplo lista de endereços de parceiros, a fim de agrupar estes endereços 

e gerar um modelo de e-mail-listing. 

Para adicionar listas de outros domínios, clique em [Authentication] >> [Accounts], na aba [Lists], 

clique em ADD [ ] configure de acordo as especificações dos endereços e domínios que deseja 

aplicar filtros nas políticas de e-mail. Depois clique em [ ]. 

No exemplo vamos aplicar o cadastro para o seguinte endereço de lista “partners@blockbit.com” e 

associar aos seguintes endereços remotos como segue o exemplo:  
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IMPORTANTE: Para usar este recurso de listas de endereços remotos como o exemplo acima, os 

domínios de contas de e-mail não podem ser domínios de autenticação integrados ou sincronizados 

de uma base AD/LDAP. –  

Desabilitar a configuração de integração de dominio em [Services] >> [MRA/MTA]. 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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20. Resource Controls 

Neste item temos a gerência de todos os recursos de controles das contas de e-mail e as respectivas 

caixas postais dos usuários do domínio.  

Para acessar o recurso de controles vá para [Services] >> [MRA/MTA] >> e clique na aba [Controls]. 
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20.1. Quota 

Neste item o administrador pode definir quotas de disco para as contas de e-mail por: usuário de 

autenticação ou para grupos de usuários. A interface de gerência de quotas permite buscar 

informações da regra, configurar/ editar a quota default, adicionar nova regra de quota, marcar e 

remover as regras adicionadas. O sistema já traz pré-configuração para a quota “Default”, de 200[MB] 

válida para todos os usuários.   

Vamos editar a [Quota default] e conhecer os campos de configuração. Clique em [ ]. 

 

 

Abaixo faremos algumas notas importantes quanto à configuração da quota default. 

 [Quota]. 

Pré-definida o valor de 200[MB] de disco para todos os usuários de autenticação com contas de e-mail 

validas, você pode redefinir este valor em [MB], [GB], [TB].  

 [Extra quota to trash]. 

Pré-definida o valor de 100 [MB]. Essa definição permite que o usuário consiga manipular o conteúdo 

das suas caixas postais (contas de e-mail) para a lixeira, mesmo quando já excedeu o limite máximo da 

sua quota, seja quota especifica para seu usuário ou a quota default. 

 [Exceeded warning message protocol]. 
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Notificação de quota excedida! Enviada diretamente para o “Client de e-mail” ou para “Webmail” em 

tempo de protocolo, através de um alerta de erro.  “Maximum quota reached”. 

 [Percentage exceeded warning message]. 

Notificação de quota excedida!  Para o limite de percentual definido pelo campo [Percentage (1-90)], 

mensagem enviada por e-mail. “Your account is at the limit”. 

20.1.1. Adding quota policies. 

Você pode adicionar políticas de quota por: “Usuário” ou “Grupo de usuário”, as políticas de quota por 

“usuário/grupo” tem prioridade sobre a política “default”, as políticas atuam no modelo “First Match 

Wins”, fixando a quota default como a ultima da lista.  

Vamos definir as politicas de quota. 

Politica 1: Quota por grupo – para o dept “Coml” limite de 2 GB. 

Politica 2: Quota por usuário – para “Jamie Campbell” limite de 200 MB. 

Para adicionar políticas de quota, clique em [System] >> [MRA/MTA] na aba [Controls] >> [ Quota] 

clique em ADD [ ]. Depois clique em [ ]. 

Configure as políticas de quota baseadas nas definições acima. Observe que já foram definidas na 

ordem de configuração que deve ser aplicada. Desta maneira atendendo a ordenação de prioridades 

para o método “First Match Wins”. 

Política 1. 
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Política 2.  

 

 

Demonstração do resultado após o cadastro das quotas definidas. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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20.2. Archiving 

Neste item temos o serviço de arquivamento de mensagens, um processo que automatiza o processo 

de cópia e armazenamento dos E-mails, visa proteger todos os E-mails de entrada e saída, incluindo 

anexos com a finalidade de preservar e proteger a informação. 

O Administrador pode configurar o arquivamento para tornar toda a base de E-mail disponível para 

consulta de/para algum usuário. Responsável em gerenciar a base de conteúdo das mensagens 

trafegadas. 

Vá para [Services] >> [MRA/MTA], clique na aba [Controls], em seguida na aba [Archiving] 

 

Os benefícios de arquivamento: 

 Recuperação de e-mails excluídos acidentalmente ou não. 

 Processo de auditoria. 

 Proteção à propriedade intelectual contida no e-mail.  

 Acompanhamento de conteúdo dos E-mails (internos/ externos). 

 Gestão do tráfego de documentos anexos. 

 Verificação das conformidades das regras de compliances. 

20.2.1. Adding Archiving policies. 

Você pode adicionar políticas de arquivamento por: “Usuário” ou “Grupo de usuário”, as políticas de 

arquivamento por “usuário/grupo” são definidas por prioridade e atuam no modelo “First Match 

Wins”.  
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Vamos definir as politicas de arquivamento. Para isso precisamos responder algumas perguntas 

 Quais caixas postais pretende arquivar, de quais usuários/ grupos de usuários? 

 Por quanto tempo vou manter o arquivamento? 

 Quais usuários terão acesso de visualizar/ ler estas mensagens?  

Respondendo estas questões conseguimos definir as politicas 

Política 1:   

Descrição: “Archive ALL Users”. 

Por quanto tempo vou manter este arquivamento? 30 dias. 

Arquivar caixa postal dos usuários/grupos: “all@blockbit.com”. 

Permitir acesso de: “stewart.oliveira@blockbit.com”. 

Política 2.  

Descrição: “Archive group Devel – 7 days”. 

Por quanto tempo vou manter este arquivamento? 7 dias. 

Arquivar caixa postal dos usuários/grupos: “devel@blockbit.com”. 

Permitir acesso de: “simon.lewis@blockbit.com”. 

Para adicionar as políticas, clique em [System] >> [MRA/MTA] na aba [Controls], >> 

[Archiving], clique em ADD [ ].Configure as políticas baseada nas definições acima. 

mailto:all@blockbit.com
mailto:tewart.oliveira@blockbit.com
mailto:devel@blockbit.com
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Politica 1. 
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Política 2. 
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Demonstração do resultado após o cadastro das quotas definidas. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

20.2.2. Maintenance of Archiving policies. 

O sistema também conta um recurso para “Desabilitar” ou “Remover” a politica de arquivamento, 

inclusive seu conteúdo.  

Vamos manipular uma politica exemplo para entender quais ações podem ser tomadas e como elas 

funcionam. 

Para “Desabilitar ou Remover” uma política de arquivamento, vá para [Controls] >> [Archiving], e 

clique na ação Remover [ ] na linha da respectiva política. 

 

A ação “Remover” retorna 2(duas) notificações muito importantes.  
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Remove item? [OK] / [Cancel] 

 

“Remove the data? After that it will be impossible to recover the data” [OK ]/ [Cancel] 

 

A ação [Cancel] mantém os dados do arquivamento, porém a politica altera seu status para “[data 

only]”, ou seja, desabilitada, a partir desse momento não é mais aplicado o arquivamento para os 

usuários membros da regra, no entanto as mensagens continuam guardadas no Archive, a permissão 

para visualizar/ ler o conteúdo do Archive continua valendo para o(s) respectivo(s) usuário(s) 

permitido(s). 

A interface retorna a politica nesta condição. 
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A ação [OK] também altera seu status para “[data only]”, gera uma fila de comandos para remover a 

politica de permissão inclusive os dados do arquivamento. Não sendo mais possível recuperá-los. 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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20.3. Maintenance 

Neste submenu o sistema permite o administrador cadastrar regras de manutenção das caixas postais 

dos usuários por período: O Processo de manutenção permite ao administrador “Remover e-mails das 

pastas: “Inbox; Draft, Sent, Archive, Trash, Quarantine, Created by users”, o que  incluí  “e-mails de 

pastas criadas pelo usuário”.  

 No menu principal, clique em  [Services] >> [MRA/MTA] na aba [Controls] >> [Maintenance]. 

 

20.3.1. Adding maintenance policies. 

Você pode adicionar políticas de manutenção por: “Usuários” ou “Grupos de usuários”, definir pastas/ 

diretórios dos e-mails que deseja aplicar manutenção “remover” e por quanto tempo deseja manter 

os e-mails. 

Vamos definir uma politica de manutenção. 

Politica 1:  

Descrição: “Maintenance of mailboxes ALL Users” 

Grupo: “all@blockbit.com”  

Pastas/Diretórios: Todas as pastas/diretórios, inclusive as criadas pelos usuários. 

Período: Mantém 180 dias. 

Para adicionar políticas de manutenção clique em [System] >> [MRA/MTA] na aba [Controls] >> 
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[Maintenance] clique em ADD [ ].  Depois clique em [ ]. Configure a política baseada nas 

definições acima. 

 

 

Demonstração do resultado após o cadastro das quotas definidas. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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20.4. Balancing 

Este item permite balancear a carga das conexões IMAP/ POP entre servidores por caixa postal de 

usuários/ grupos de usuários e ainda aplicar filtros por expressão regular. 

Como funciona? 

BLOCKBIT SMX Balancing funciona como um servidor “Proxy” para os serviços IMAP/ POP, permite que 

os usuários finais acessem sua conta de e-mail usando clientes finais, como o Microsoft Outlook, 

Mozilla Thunderbird, ou outro software cliente final IMAP/ POP ou mesmo o Webmail nativo. Os 

usuários finais podem se conectar usando  IMAP, POP, IMAPS (Secure IMAP) ou POP3S (Secure POP3). 

Ex.: O BLOCKBIT SMX Balancing permite que os usuários configurem sua conexão IMAP para: 

“imap.example.com” como seu servidor IMAP. O servidor Proxy em execução no “imap.example.com” 

recebe e inspeciona o tráfego IMAP, faz uma pesquisa para determinar qual o servidor responde pela 

caixa de postal do usuário especifico e de forma transparente desvia a conexão do cliente IMAP do 

usuário para o servidor que corresponde a caixa postal correta para aquele usuário. 

No menu principal, clique em  [Services] >> [MRA/MTA] na aba [Controls] >> [Balancing]. 
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20.4.1. Adding policy of balancing. 

Você pode adicionar políticas de balanceamento por: “Usuários” ou “Grupos de usuário”, definir o tipo 

de conexão que pretende aplicar proxy transparente “IMAP/POP”, e especificar para qual servidor 

IMAP você vai desviar as conexões dos respectivos usuários. 

Vamos definir as políticas de balanceamento. 

Política 1:  

Descrição: “Balancing IMAP Domain blockbit.com” 

Tipo de Conexão: IMAP – porta 143 

Servidor de desvio: Server eXchange blockbit.com – IP 192.168.254.100 

Grupos que pretende desviar as conexões IMAP: Todos dos grupos do domínio “@blockbit.com”. 

Política 2:  

Descrição: “Balancing IMAP Domain example.com” 

Tipo de Conexão: IMAP – porta 143 

Servidor de desvio: Server eXchange example.com – IP 192.168.254.101 

Grupos que pretende desviar as conexões IMAP: Todos dos grupos do domínio “@example.com”. 

 

Para adicionar políticas de balancing clique em [System] >> [MRA/MTA] na aba [Controls] >> 

[Balancing] clique em ADD [ ].  Depois clique em [ ]. Configure as políticas baseada nas 

definições acima. 
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Política 1. 
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Política 2. 
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IMPORTANTE: Para o funcionamento dos acessos IMAP dos clientes de e-mail dos usuários finais serem 

realizados com sucesso nos respectivos servidores que correspondem a sua caixa postal, antes o 

administrador deve configurar uma política de compliance em [Policy] >> [Compliance] para desviar 

os e-mails dos respectivos usuários/ grupos de acordo os parâmetros usados na politica de 

balanceamento. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].

 

20.4.2. Defining a compliance policy parameterized with the 

balancing. 

Vamos exemplificar com o cadastro de um novo grupo e suas politicas.  

Antes de configurar o Grupo e suas politicas vamos definir suas especificações, ações e condições que 

devem ser aplicadas em cada politica: 

Policy 1 -  Group: “E-mail- HUB”  

 Conditions 

Condition 1. [Recipient].  

[Recipient’s domain] >> “Equal” >> “blockbit.com” 

 Action 

Actions. [Final Action] >> “Redirect”.  

[Reviewer IP] >>“192.168.254.100” 

[Port] >>25 (SMTP). 

 General 

[Description] >> “Redirecting emails blockbit.com domain for server (mail-local 

192.168.254.100 )”. 

[Group] >> “E-mail HUB” 

Policy 2 - Group:  “E-mail HUB”  

 Conditions 

Condition 1. [Recipient].  

[Recipient’s domain] >> “Equal” >> “example.com” 
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 Action 

Actions. [Final Action] >> “Redirect”.  

[Reviewer IP] >>“192.168.254.101” 

[Port] >>25 (SMTP). 

 General 

[Description] >> “Redirecting emails example.com domain for server (mail-local 

192.168.254.100 )”. 

[Group] >> “E-mail HUB” 

Para adicionar grupos e politicas vá para [Policy] >> [Compliance]. Adicione um grupo clicando em [

], configure os campos de acordo as definições estabelecidas e depois clique em [ ] 

 

Agora com o grupo cadastrado e pré-selecionado vamos criar as politicas.  
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Adicionando a política 1 – Grupo “E-mail HUB” 

Finalidade: Redirecionar todas as mensagens recebidas para o domínio “blockbit.com” para o servidor 

MTA/MRA local. 

Do lado direito da interface clique em ADD [ ], navegue entre as abas e configure de acordo as 

especificações definidas acima, depois clique em Save [ ]. 
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Adicionando a política 2 – Grupo “E-mail HUB” 

Finalidade: Redirecionar todas as mensagens recebidas para o domínio “example.com” para o servidor 

MTA/MRA local. 

Do lado direito da interface clique em ADD [ ], navegue entre as abas e configure de acordo as 

especificações definidas acima, depois clique em Save [ ]. 
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CONSIDERAÇÕES: Lembrando que as politicas atuam no método First Match Wins. Alterne a ordem 

dos grupos para que o grupo: “E-mail HUB” seja o ultimo grupo da lista e consequentemente analisado 

por ultimo para que o redirecionamento aconteça depois de todas as análises de mail compliance.  

Através da seleção do grupo, manter pressionado o botão [ ] sob o clique do mouse, e movimente-

o para baixo até a posição desejada de ordenação. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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21. Retriever 

Este recurso normalmente é usado quando o servidor MX (Mail eXchange) que responde pelo seu 

dominio está configurado para um provedor de serviços, e você pretende usar um servidor MTA local 

para aplicar filtros de e-mail compliance antes de entregar os e-mails nas respectivas caixas postais dos 

seus usuários. 

Este recurso permite o administrador recuperar os e-mails através de conexões IMAP, POP, IMAPS 

(Secure IMAP) ou POP3S (Secure POP3) de outros servers MRA/MTA de todas as contas de e-mail do 

seu domínio e redirecionar as entregas para cada caixa postal local respectivamente, e ainda usar todos 

os recursos de mail-compliance para analise da mensagem garantindo a entrega somente dos e-mails 

desejados.   

Neste item o administrador pode criar regras de conexão para o outro servidor MTA e 

redirecionamento automático para cada conta local.  

Para adicionar uma política do tipo “Retriever” clique em ADD [ ] configure os campos de acordo 

os dados para conexão e depois clique em [ ]. Vamos exemplificar a conexão para 

redirecionamento de uma conta. 
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IMPORTANTE: O Administrador deve configurar uma politica de conexão “retriever” para busca IMAP 
de cada conta individualmente. 

Lembrar que este recurso implica em “delay” no recebimento dos e-mails de cada conta, considerar o 
intervalo de busca configurado.

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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22.  Understanding the compliances policies 

Todos os recursos de gerenciamento dos e-mails analise de Malware, AntiSpam, RBL, Filtros de 

cabeçalho e conteúdo, são aplicados através das politicas de compliance multicondicional. Através de 

suas “Ações” e “Condições” é possível chegar a milhares de combinações para contemplar uma política 

de maneira atender a necessidade da empresa. Pode ser organizado por grupos de políticas, sendo que 

esses grupos podem ser manipulados (ordenados) de maneira que a prioridade seja alterada conforme 

a necessidade. Além da organização dos grupos as políticas também podem ser ordenadas por 

prioridade.  

As políticas podem resultar em uma “Ação” do tipo “Final” (Block, Reject, Move to quarentine, 

Receive...) ou em “Ações Normais” de complemento ou sinalização (Copy to, Add X-header, Add score, 

Auto-response, Sender, Recipient...) versus o conjunto de “Condições” (Subject, Body of msg, Header, 

Recipient, Sender, Source...) tipificadas por (Present/ Not Present, Equal/ Not Equal...) que 

proporcionam uma enorme quantidade de possibilidades de compliance. 

Abaixo lista das “Ações” VERSUS “Tipo” & “Condições das regras”  

Ações de sinalizações  tipo: Normal Ações de aplicação  tipo: Final 

 Copy to  Receive 

 Add X-Header  Block 

 Add score  Reject 

 Auto-response  Discard 

 Sender (add whitelist /add blacklist)  Move to quarentine 

 Recipient (add whitelist/ add blacklist)  Send Captcha 

  Send CAPTCHA to add in whitelist 

  Redirect 
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V E R S U S...   

Tipo:   



 Contain /Does not contain 

  Present/ Not Present 

  Equal/ Not Equal 



 Greater than/ Less than 

 & .... 

Condições das políticas   

Subject Body of msg 

 Filter (Regex) by keyword in the subject  Filter (regex) by keyword in the message body 

Header  Malware in the message body 

 Keyword in the X-Header  Phishing in the message body 

 Authenticated user on group  Mime-type in the message body 

 Filter (Regex) in the header  Attachment in message body 

 Number of header lines  Filter (Regex) by keyword in the attachment name 

 Keyword in the charset  Link in the message body 

 Filter (Regex) by keyword in the charset  Filter (Regex) to link in the message body 

 

 The domain link in the body of the message in RBL list 

Recipient Sender 

 Target User  User Source 

 Recipient user on group  Sender user on group 

 The recipient's email account  Sender in Whitelis 

 Recipient's domain  The sender’s domain on the whitelist 

 Keyword in the recipient  Sender in the blacklist 
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 Filter (Regex) by keyword in the recipient  The sender's domain on the blacklist 

 Number of recipients  Sender's email account 

 Recipient in whitelist  The sender's domain 

 Recipient's domain on the whitelist  Keyword in the sender 

 Recipient in blacklist  Filter (Regex) by keyword in the sender 

 Recipient's domain on the blacklist  TLD from Sender 

Source User 

 Source IP in the whitelist  User autentication 

 Source IP blacklisted  Authenticated user on group 

 Source IP in RBL list  Authenticated sender 

 Source IP 



Others (General) Others (General)

 Time  Period 

 Attachment size  Message size 

 Message score  Analysis of the message by the antispam 

 Reputation  SPAM probability (1.. 100) 

 Connection port  

 

IMPORTANTE: As inúmeras possibilidades de compliances são variantes de acordo o tipo de ação 

aplicada para determinada política. É importante saber que: Ações normais ou de complemento 

somam estas possibilidades. As Ações do tipo Final encerram a análise de uma mensagem que se 

enquadra nas Condições definidas na respectiva política, abandonando o grupo e aplicando a Ação 

final.   
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Em seguida temos alguns exemplos a partir de um diagrama que ilustra modelos de políticas de 

compliance. 

Ilustração do Funcionamento do Mail Compliance 

 

Perceba que nos exemplos 1,2 e 3 podemos adicionar políticas com “Ações” e “Condições” únicas e o 

exemplo 4 demonstra que podemos ter múltiplas “Ações” para uma mesma mensagem com diversas 

“Condições”. Dessa forma se estabelece uma enorme flexibilidade ao administrador.  

Os exemplos 1,2 e 3 executam uma ação do tipo Final e encerram a análise da mensagem. 

O exemplo 4 somam as Ações comuns e Condições, aumentando as possibilidades das políticas. 

Pronto! Já temos uma visão de como funciona o modelo de políticas de compliances 

Recomenda-se: Que nesta fase que o administrador navegue os itens de configurações das políticas 

de compliances: Cadastro de grupos e políticas, assim auxiliará a identificação das ações e tipos de 

condições que podem ser conjugadas para melhor definir o modelo de política desejada.  
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23. Policy Compliances 

Neste tópico vamos abordar as políticas de compliances padrões pré-configuradas pelo sistema. Essas 

políticas visão a implementação básica para o gerenciamento e controle dos e-mails enviados e 

recebidos.  

A implementação ÚNICA e EXCLUSIVA das políticas padrões não caracterizam que seu ambiente esteja 

com a melhor política implementada. Esse conjunto de políticas tem como finalidade única, auxiliar a 

fase inicial do gerenciamento dos e-mails e não tem intenção nenhuma de se propor como uma política 

final. 

23.1. Compliances Default. 

Vamos conhecer as politicas default, Clique em [Policy] >> [Compliance]. 

 

As Políticas de conformidades usam a metodologia de cadastro por agrupamento. Estes grupos visam 

integrar padrões de políticas usando como critério comum o parâmetro “X” ou “Y”, para sua 

aplicabilidade. Na medida em que conhecermos os “grupos” e “políticas” vamos entender melhor esta 

metodologia. 

A partir deste tópico vamos expor como foram definidas as políticas de compliances padrões. 

Definição de alguns critérios usados para elaboração das politicas padrões: 

 Bloqueios por listas de RBL’s (Realtime Blackhole List). 

 Bloqueios por vírus e Malware. Usar o sensor Antivirus para sinalizar o conteúdo do e-mail. 

 Bloqueio/ Descarte do E-mail por palavras-chaves no corpo / assunto do e-mail. Usar objetos 
Dicionários. 
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 Bloqueio dos remetentes e domínios presentes na blacklist. 

 Bloqueio de envio do dominio padrão sem autenticação. 

 Nas ações de bloqueio de recebimento/ envio de e-mail, sinalizar o remetente com o motivo 
do bloqueio; A notificação é opcional e definida na política. 

 Usar o sinalizador do AntiSpam para pontuar os e-mails como referência para depois aplicar 
ações do tipo final, baseado no total de pontos. 

o Testes RFC’s. 

o Listas (Blacklist; Whitelist). 

o Base de reputação. 

 Bloqueio/ Descarte dos E-mails baseados no pelo total de pontos sinalizados pelo AntiSpam. 

 Enviar e-mails para quarentena baseado no total de pontos sinalizados pelo AntiSpam. 

 Receber os e-mails dos remetentes e domínios presentes na whitelist. 

Vale lembrar que os grupos e as políticas são ordenados por “Prioridade”. Vamos apresenta-las na 

ordem de configuração. As ações de cadastro dos grupos e das políticas acontecem de baixo para cima, 

ou seja, o ultimo grupo/ política cadastrada sempre fica ACIMA na lista dos grupos e políticas. 

O 1º grupo e suas políticas serão listadas abaixo, “menor prioridade”, e o último grupo e suas políticas 

listadas acima, “maior prioridade”.  

As ações são aplicadas considerando o método “Search Match Wins” for Final Action. As Ações do tipo 

Final encerram a análise de uma mensagem que se enquadra nas Condições definidas na respectiva 

política, abandonando o grupo e aplicando a Ação final.   

Definição das politicas padrões. 

Foram aplicadas as políticas usando os critérios definidos acima. Segue abaixo as ordens dos grupos e 

políticas que foram definidas considerando as ações e condições para cada um respectivamente 

conforme descrição abaixo. 

Detalhamento da ordem de configuração dos grupos, sua finalidade e algumas das respectivas 

políticas. 

 Group 1 - Quarentine 

 Group 2 - SPAM   

 Group 3 - Score  
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 Group 4 - Blocks  

 Group 5 - Received 

 Group 1: Quarentine – Possible SPAM  

Move a mensagem para quarentena do usuário (destinatário) baseado no score final das mensagens 

pontuadas pelas políticas do grupo “3 -Score”, e enquadradas nas políticas do grupo  “Quarentine”. 

 Ex1. “Move to Quarentine messages with score above 19” 

 

 Group 2: SPAM 

Descarte definitivo baseado no score final das mensagens pontuadas pelas políticas do grupo “3 - 

Score”, e enquadradas nas políticas do grupo “SPAM”. 

 Ex1. “Discards messages with score above 50” 

 



 

 150  

 Group 3: Scores 

Pontua as mensagens para a sinalização do AntiSpam baseada nas condições de risco. 

 Ex1. “Score +20 messages after hours” 

 

 Ex2. “Score +20 messages with bad reputation” 

 

 Ex3. “Score +20 messages with different words” 
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 Ex4. “Score +20 messages SPAM” 

 

 Ex5. “Scores +10 messages with executables filesScore +20 messages SPAM” 

 

 Group 4: Blocks 

Bloqueio e descarte definitivo das mensagens baseada nas condições. 

 Ex1. Discards messages with SPAM words in HTML (unsubscribe) 
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 Ex2. Discards messages with SPAM words in body (unsubscribe) 

 

 Ex3. Block messages with virus 

 

 Ex4. Block messages on RBL 

 

 Group 5: Receives 

Entrega os e-mails com base na verificação da whitelist. 

 Ex1. “Receives on whitelist domain” 
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 Ex2. “Receives on whitelist accounts” 

 

Considerações: 

É notório que a elaboração e configuração das politicas foram definidas e criadas a partir do ultimo 

grupo da lista “Group 1: Quarentine...”, isso porque para aplicação das políticas pelo Mail compliance 

lê-se de “cima para baixo”, da Maior prioridade > Menor prioridade.  

 

23.2. Adding an policy compliance. 

Vamos exemplificar o cadastro de um novo grupo e suas politicas. No exemplo vamos definir um grupo 

com a finalidade de “Rejeitar” as mensagens por um período de tempo, este tipo de análise chamamos 

de “Greylist” este recurso recusa temporariamente as mensagens de acordo com a(s) condição(ões) 

desejada(s).  

O recurso “Greylist” funciona como um validador de legitimidade de MTA. Toda mensagem que vem 

de um MTA legitimo, tem a política de retransmissão das mensagens em casos de erros temporários, 

já as mensagens mal-intencionadas na sua maioria não são transmitidas por MTA’s ilegítimos, logo não 

adotam a política de reenvio. 

Antes de configurar o Grupo e suas politicas vamos definir suas especificações, ações e condições que 

devem ser aplicadas em cada politica: 
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Policy 1 -  Group: “Greylist”  

 Conditions 

Condition 1. [Sender].  

 [Sender in whitelist] >> “Not present”. 

Condition 2. [Sender]. 

 [TLD from Sender] >> “Equal” >> “.CN – China”, “.TW – Taiwan”, “.RU – Russia”, “UK – 

Reino Unido”. 

 Action 

Actions. [Final Action] >> “Reject”.  

[Reject how many minutes] >>“1 hour” 

[Blocking message(optional)] >> .... 

 General 

 [Description] >> “Greylist - Delay not common TLD messages”. 

 [Group] >> “Greylist” 

Policy 2 - Group:  “Greylist”  

 Conditions 

Condition 1. [Body of msg]. 

 [Attachment in message body] >> “Contain” 

Condition 2. [Sender]. 

 [Sender in whitelist] >> “Not present”. 

 Action 

Actions. [Final Action] >> “Reject”.  

 [Reject how many minutes] >>“4 hour” 
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 [Blocking message(optional)] >> .... 

 General 

 [Description] >> “Greylist - Delay message contains attachment”. 

 [Group] >> “Greylist” 

Para adicionar grupos e politicas vá para [Policy] >> [Compliance]. Adicione um grupo clicando em [

], configure os campos de acordo as definições estabelecidas e depois clique em [ ]. 

 

Agora com o grupo cadastrado e pré-selecionado vamos criar as politicas.  

  

Adicionando a política 1 – Grupo “Greylist” 

Finalidade: Rejeitar a mensagem por 1 hora dos TLD’s de origem duvidosa por se tratar de países 

ranking no envio de spams. Se sua origem for confiável e um MTA legitimo, a mensagem será reenviada 
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após o período de vencimento do Greylist. Caso contrário o servidor (Robô) de origem da mensagem 

descarta a notificação de protocolo da ação de Greylist por não ser um servidor MTA legitimo. 

Do lado direito da interface clique em ADD [ ], navegue entre as abas e configure de acordo as 

especificações definidas acima, depois clique em Save [ ]. 
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Adicionando a política 2 – Grupo “Greylist” 

Finalidade: Rejeitar a mensagem por 4 horas das mensagens com anexo. Visa proteger a rede dos 

anexos infectados com vírus ou malwares, para o caso do dia “D”, ou “zero-day”. Dessa forma 

assegurando que seu antivírus possa atualizar sua base e passar a conhecer esse novo vírus/malware. 

Assegurando a analise pela sua base de AntiVirus e dessa forma entregando somente e-mails não 

infectados e confiáveis.  
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Do lado direito da interface clique em ADD [ ], navegue entre as abas e configure de acordo as 

especificações definidas acima, depois clique em Save [ ]. 
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NOTA: Na aba [General] >> você tem a opção MOVER a politica para outro grupo. Basta “Alterar” a 

seleção do grupo para qual deseja mover a politica. 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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CONSIDERAÇÕES: É sabido que o cadastro dos grupos e politicas sempre mantem como 1º da lista o 

ultimo grupo/política cadastrado.  

Alterne a ordem dos grupos para que o grupo: “Greylist” seja analisado depois do grupo “Receives”.  

Através da seleção do grupo, manter pressionado o botão [ ] sob o clique do mouse, e movimente-

o para baixo até a posição desejada de ordenação. 

 

IMPORTANTE: Existem algumas ações que são do tipo final. Estas ações quando são executadas, 

dispensam a análise do conteúdo da mensagem pelas politicas e grupos abaixo, portanto se houver 

alguma outra ação abaixo desta, não será executada. 

Por esse motivo é importante definir as prioridades dos grupos e politicas baseados nos critérios de 

definição das politicas de forma a atender todas as ações comuns de sinalização e as ações finais.
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24. Policy Sensors 

Complementando a ideia das politicas de Mail compliances, as políticas de sensores funcionam como 

filtros de exceção na analise pelos sensores  AntiSpam, AntiMalware e RBL integrados ao MAIL SERVER. 

Essas políticas permitem ao administrador cadastrar exceções, considerando a sinalização dos sensores 

às ações das políticas de Mail compliances. 

 

24.1. Sensor AntiSpam. 

Neste subitem vamos entender como funcionam as políticas de exceção do sensor AntiSpam, estas 

políticas permitem ao administrador cadastrar exceções, considerando as análises e sinalização do 

sensor. 

Nesta interface vamos cadastrar apenas as “Condições da politica”, já que a “Ação” já está determinada 

pelo tipo de regra, ou seja, “ EXCEÇÃO”. 

Recursos das politicas de exceção do AntiSpam. 

 Por servidor. 

 Condições de exceção: 

o User Source. 

o Sender user on group. 

o Source IP 
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o Sender 

o The sender’s domain. 

o Keyword in the sender. 

o Filter (Regex) by keyword in the sender. 

o TLD from sender. 

Antes de configurar uma politica vamos definir suas especificações, as condições de análise que devem 

ser consideradas para a ação de “Exceção do sensor AntiSpam”. 

Finalidade: Definir exceção na análise das mensagens de origem “rede local” e do seu dominio de e-

mail padrão 

 [Description]  

Description: “Analysis except AS - LAN.” 

 Conditions 

Condition 1. [Source IP].  

 [Source IP] >> “Present” << “rede local”. 

Condition 2. [The Sender’s domain]. 

 [The sender’s domain] >> “Equal” << “dominio Blockbit.com”. 

Para adicionar uma política de exceção, clique em [Policy] >> [Sensors]. 

Na aba [Antispam] clique em ADD [ ] configure as condições de exceção, baseadas na políticas 

definidas, depois clique em Save [ ]. 
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NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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24.2. Sensor AntiMalware. 

Nesta interface vamos cadastrar as políticas de exceção de AntiMalware, estas politicas permitem ao 

administrador cadastrar exceções de análise para a integração do módulo de AntiMalware, 

desconsiderando as análises e sinalização da base de arquivos mal-intencionados conhecidos.  

Nesta interface vamos cadastrar apenas as “Condições da politica”, já que a “Ação” já está determinada 

pelo tipo de regra, ou seja, “EXCEÇÃO”. 

Recursos das politicas de exceção do AntiMalware. 

 Por servidor. 

 Condições de exceção: 

o User Source; 

o Sender user on group. 

o Source IP 

o Sender 

o The sender’s domain. 

o Keyword in the sender. 

o Filter (Regex) by keyword in the sender. 

o TLD from sender. 

o Retriever Message 

Antes de configurar uma politica vamos definir suas especificações, as condições de análise que devem 

ser consideradas para a ação de “Exceção do sensor AntiMalware”. 

Finalidade: Definir exceção na análise de vírus/malware quando a origem for o servidor UPDATE do 

AntiVírus local. 

  [Description]  

Description: “Analysis except Server AntiVírus Local.” 
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 Conditions 

Condition 1. [Source IP].  

 [Source IP] >> “Present” << “Server AntiVírus”. 

Condition 2. [The Sender’s domain]. 

 [The sender’s domain] >> “Equal” << “dominio Blockbit.com”. 

Para adicionar uma política de exceção, clique em [Policy] >> [Sensors]. 

Na aba [AntiMalware] clique em ADD [ ] configure as condições de exceção, baseadas na políticas 

definidas, depois clique em Save [ ]. 

 

 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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24.3. Sensor RBL. 

Nesta interface vamos cadastrar as políticas de exceção de RBL (Realtime Blackhole List), estas politicas 

permitem ao administrador cadastrar exceções de análise da base dos servers RBL que dispensam sua 

verificação.  

Nesta interface vamos cadastrar apenas as “Condições da politica”, já que a “Ação” já está determinada 

pelo tipo de regra, ou seja, “EXCEÇÃO”. 

Recursos das politicas de exceção RBL (Real-time  Blackhole List). 

 Por servidor. 

 Condições de exceção: 

o User Source; 

o Sender user on group. 

o Source IP 

o Sender 

o The sender’s domain. 

o Keyword in the sender. 

o Filter (Regex) by keyword in the sender. 

o TLD from sender. 

Antes de configurar uma politica vamos definir suas especificações, as condições de análise que devem 

ser consideradas para a ação de “Exceção do sensor RBL”. 

Finalidade: Definir exceção na análise da base de RBL quando a origem for “presente” na lista de 

parceiros, que mesmo quando por qualquer motivo for inserido em RBL’s publicas, quero continuar 

recebendo seus E-mails deferidos como confiáveis. 

 [Description]  

Description: “Exception analysis by RBL to partner list”. 
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Conditions 

Condition 1. [Source IP].  

 [Source IP] >> “Present” << “IP Partner list”. 

Condition 2. [Filter (Regex) by keyword in the sender ]. 

 [Filter (Regex) by keyword in the sender] >> “Equal” << “Partner list”. 

Para adicionar uma política de exceção, clique em [Policy] >> [Sensors]. 

Na aba [RBL] clique em ADD [ ] configure as condições de exceção, baseadas na políticas definidas, 

depois clique em Save [ ]. 

 

 

 

NOTA: Não se esqueça de aplicar a fila de comandos. Clique em [ ].
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25. Monitor dashboard. 

A solução BLOCKBIT SMX conta com um recurso muito útil para o gerenciamento do serviço. Nada mais 

que o monitor do tráfego de e-mail (enviados e recebidos).  

Este recurso permite ao administrador monitorar o tráfego de E-mail em tempo real. Este recurso conta 

com a resposta garantida de qual acesso ou tentativa gerou LOG e gravou seu histórico em banco de 

dados, devolvendo ao sistema e ao administrador informações da trafego dos e-mails, por 

“Remetente” ou “Destinatário”, e ainda agrupado por “Domínio”, “Remetente” ou “Destinatário” 

devolvendo informações como: mensagens, tamanho, mais antigas, mais recentes e domínio.  

Com o objetivo de analisar e verificar a existência de spam e malware nos e-mails trafegados pela rede 

e se os recursos estão funcionando de acordo a política definida, seja política de conformidade; 

exceção de antispam; antimalware ou RBL. 

As mensagens são apresentadas momentaneamente apenas enquanto o e-mail estiver sendo enviado, 

o e-mail passará por 3 fases: Mail, Data e Mime; após a finalização do envio ou bloqueio, as 

informações referente o e-mail são removidas automaticamente.  

Clique em [Dashboard] >> [Email] >> role a tela até o quadro [Emails in the queue].  

 

Selecione os parâmetros para o monitor e clique em [Search].  
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 170  

26. Reports dashboard 

Já sabemos que o Dashboard é um painel de gerenciamento que retorna informações essenciais para 

a administração e gerencia de eventos e informações que reúne dados SUMARIZADOS dos servidores. 

O BLOCKBIT SMX conta com este recurso muito útil para o gerenciamento do sistema, principalmente 

para administradores que possuem muitos grupos; regras, e usuários cadastrados.  

Este recurso permite ao administrador a geração dos relatórios Sumarizados e ainda conta com a opção 

de exportar no modo PDF. Também é possível extrair os relatórios no modo “Detalhado”, no entanto 

este relatório se limita aos últimos 7(sete) dias, é possível extraí-los no modo WEB ou exportar para o 

modo Texto “arquivo .CSV” e ainda formatar sua impressão. 

No menu principal clique em [Dashboard] >> [Email]. 

 

Nesta interface temos os relatórios estatísticos, para visualizar os diversos itens estatísticos aplique 

uma rolagem de tela “Scrooling”. 

  

[Time of the messages in the queue] / [Ignored messages]. 
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[Users (Sent)] / [Users (Received)]. 

 

[Senders] / [Domains]. 
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[Hosts] / [Rejected addresses]. 

 

Para extrair os relatórios sumarizados em PDF clique em [ ] 
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Para extrair os relatórios detalhados, antes você deve configurar e habilitar o recurso. 
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Para habilitar os relatórios detalhados, e o recurso de manutenção, clique em [ ] no quadro 

[Settings] habilite os itens. 

 

Ainda nesta interface temos o quadro [Archive] que mantém disponível para “Download” todos os 

relatórios “PDF’s” extraídos no período. 

 

Agora que já temos o recurso de relatório detalhado e manutenção habilitados, podemos extrair os 

relatórios detalhados. Basta clicar sobre os itens de sumário, e aguardar a geração automática do 

respectivo relatório. 

 [ ]; [ ]; [ ] 
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Você ainda pode aplicar filtros e exportar o relatório em arquivo texto “CSV”. 

Para definir filtros clique em [ ], selecione e defina os filtros depois clique em [ ] 
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Para exportar o relatório no modo texto, Clique em [ ]. 

 

NOTA: Não é possível extrair os relatórios detalhados anteriores a data da sua habilitação. 

 

 


