Timrå Kommun
Kommunledningskontoret

Information om nytt SPAM-filter för e-posten!
Den senaste tiden har vi haft otroligt mycket SPAM- och virusmail inom kommunen,
som ni säkert har noterat. Flera av oss har dessutom råkat ut för otrevligheter, när
man i sin iver klickar på en länk som man inte ska klicka på. Allt detta onödiga
arbete har gjort att vi blivit tvingade att ha nya åtgärder för att försöka minimera
dessa mail. Vi har därför installerat ett nytt så kallat SPAM-filter, som även kräver lite
hjälp från er medarbetare.
De nya rutinerna ser ut som följande;
Inga SPAM-taggade mail som hamnar i ”Skräpposten”. De läggs i stället i
”karantän”. Mail som anses innehålla virus kan också läggs i ”karantän”. Därefter får
man en gång per dag, en rapport om vad som fastnat i ”karantänen”.
I rapporten kan man se mailen via en portal, frisläppa/vitlista och svartlista. Vit- och
svartlistningen gäller bara mail till användaren och inte för mail till alla i kommunen.
Man kan:
•
•
•

Förhandsgranska
Tillåt & Släpp (vitlistar adressen och släpper igenom den)
Neka (svartlistar adressen).

Rapporten ser ut så här.
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Klickar man på någon av länkarna i rapporten kommer man in och beroende på
vilket alternativ man valt, ser det lite olika ut (nedan är om man nekar).

Hantera mail med stora bilagor
Det finns en begränsning på 20 MB i Exchange (innebär i praktiken att bilagor upp
till 2/3 av gränsen går igenom och alla större blockeras).
I den nya lösningen fungerar det så att stora bilagor tas bort och lagras på portalen
och kan laddas ner därifrån i stället.
Mail över 20 MB kommer att lagras. Kan aktiveras både för ut och ingående
mailtrafik.
Mail med bilagor som är exekverbara blockeras och avsändaren notifieras.
Filändelser som blockeras: app, arj, bas, bat, cgi, chm, cmd, com, cpl, dll, exe, hta, inf,
ini, ins, jar, js, jse, lnk, msi, pcd, pif, pl, py, reg, scr, sct, sh, shb, shs, vb, vbe, vbs, vbx,
ws, wsc, wsf och wsh

Du som användare att själv ändra tiden för Karantänrapporten. Detta gör du i
portalen.

