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 Web  Email 
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Bounce Verification 
Eliminates mis-directed bounces 

DKIM Signing & 
Verification 

Sender verification 

SPF Verification 
Verify mail is coming from 

servers designated to send on 
sender’s behalf 

HTML Sanitization 
Eliminates spoofed URLs 

Recipient Validation 
Eliminates messages sent to 

invalid email addresses 

TLS Encryption  
Gateway to gateway encryption  

End User Allow & Block 
Lists & Spam Quarantine  

End user controls 

Industry Leading LDAP 
Capabilities 

LDAP referrals, multiple LDAP 
servers, 3 step set up wizard 
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• Antispamová kontrola (IN) 

• Antivirovách kontrola (IN i OUT) 

• Virtualizace pro dceřinné společnosti, marketingové zprávy apod. (každá má svoji 
IP adresu = virt. GW) 

• Přidávání disclaimerů dle podmínek 

• Řešení routovacích SMTP smyček 

• Odstranění received hlaviček pro interní servery 

• Omezení velikosti emailů dle různých skupin uživatelů 

• Odstranění spustitelných a multimediálních souborů dle skupin v AD 



© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 8 

• Povinné TLS pro emailovou komunikaci na vybrané příjemce 

• Přepisování adres a domén příjemců dle statických záznamů 

• Geograficky nezávislá vysoká dostupnost 

• Integrace s MS AD pro matku i dceřinné společnosti (každá entitata má nezávislé 
MS AD) 

• Centrální AS karanténa včetně autentizovaného a autorizovaného přístupu 
koncové uživatele 

• Centrální SMTP routovací bod pro všechny dceřinné společnosti 

• Centrální reporting a tracking v geograficky nezávislém HA režimu 
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Internet 

Antispam GW 

Email GW s podporou TLS 

Vnitřní síť 

Mail Hubs 

MS Exchange a Unix servery 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 

Odchozí TLS email. provoz 

Dceřinné 

Společnosti 

A, B, C ... X 
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Internet 

ESA geograficky nezávislý cluster 

Vnitřní síť 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 

Odchozí TLS email. provoz 

Dceřinné 

Společnosti 

A, B, C ... X 

Odchozí market. provoz 

OOB Management 

Virtuální brána 

SMA – reporting, tracking,  

AS karanténa 

Uživatelský přístup  

do karantény 
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ESA geograficky nezávislý cluster 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 

Odchozí TLS email. provoz 

Odchozí market. provoz 

Virtuální brána 

Internet 

WAN 

Dceřinná spol. A - Public 

Internet 

WAN 

Dceřinná spol. B - Public 

Dceřinná spol. X 

Public 

Mateřská spol.  

Public 

Internet WAN Internet 

Mateřská spol.  

Private 

LAN Internet 
Marketing 

Public 

Služební provoz 

na SMA  

Private 

LAN MGMT 

SMA – Security Management Appliance 
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• Adresy pro danou politiku lze definovat staticky, nebo na základě infromací z MS 
AD nebo LDAP 
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• Adresy pro danou politiku lze definovat staticky, nebo na základě infromací z MS 
AD nebo LDAP 
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• Používají se DNS MX záznamy, SMTP routy, nebo filtry (message i  content) 

• Priority mají obdobnou filosofii jako MX v DNS 

• Stejné priority pro SMTP routy = „round robin per flow“ 
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• Lze nakonfigurovat více IP rozhraní a nad nimi spustit nezávislou SMTP bránu 
(listener) 

• Na názvy rozhraní a listenery se lze odkazovat v content i message filtrech apod. 
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• Odchozí rozhraní se „defaultně“ volí dle IP adres na rozhraních, pokud ho nelze zvolit, 
tak se používá směrovací tabulka 

• Problém nastává typicky při komunikaci do Internetu, kdy jsou IP adresy jednotlivých 
virtuálních GW ze stejného rozsahu.  

• V rámci jednoho IP rozsahu se zvolí automaticky rozhraní dle nejnižší nalezené hodnoty 
v „c-string“ prohledávání  
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• „C-string search“ viz. obr. vlevo 

• Ukázka automatického volby „defaultního“ rozhraní v auto režimu (není explicitně určeno) pro 
adresy z jednoho IP rozsahu 

 10.10.10.2/24 
 10.10.10.100/24 – zvolí se automaticky jako defaultní 
 10.10.10.105/24                                                                                                                       
 10.10.10.30/24 

• Pokud u rozhraní použijete masku /32, tak se nikdy nezvolí jako default rozhraní, protože je 
„default gateway“ z jiného rozsahu. 32 bitová maska nemá vliv na IP routing. 

 10.10.10.2/32 
 10.10.10.10/32                                                                                                        
 10.10.10.105/32 
             10.10.10.30/24 – zvolí se automaticky jako defaultní 

Více zde: https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1583/kw/32%20esa%20ip%20virtual/related/1 

                 https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/285/kw/32%20esa%20ip%20virtual/related/1 

 

https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1583/kw/32 esa ip virtual/related/1
https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1583/kw/32 esa ip virtual/related/1
https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1583/kw/32 esa ip virtual/related/1
https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/285/kw/32 esa ip virtual/related/1
https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/285/kw/32 esa ip virtual/related/1
https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/285/kw/32 esa ip virtual/related/1
https://ironport.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/285/kw/32 esa ip virtual/related/1
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• Odchozí rozhraní lze také ovlivnit pomocí content filtrů (GUI), message filtrů 
(CLI), deliveryconfig (CLI), altsrchost (CLI) 
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• Jak se vyhnou časté modifikaci filtru narozdíl od alsrchost,  nebo message a 
content filtrů s parametrem cílové nebo zdrojové domény ? Viz. následující 
message filtr. 
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Virtuální brána 
INT-FIRMA1 

@firma1.cz 
INT-FIRMA2 

@firma2.cz 

Internet 
LAN 

Příchozí email. provoz 

Odchozí email. provoz 
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• Pro komunikaci mezi rozhraními mezi jednotlivých GW se vytvoří „outgoing mail 
policy“ pro každou cílovou bránu na níž je aplikovaný „content filter“, který 
definuje odchozí  rozhrání 
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• Definice „content filtru“ 

 

 

 

 

 

• Aplikace „content filtru“ v dané policy 
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• Různé disclaimery pro různé domény a uživatele 

• Vyjímky na různé emailové adresy 

• Nepřidávat disclaimer na digitálně podepsanou a zašifrovanou komunikaci 
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• Pomocí content  filtrů (GUI) nebo message filtrů (CLI) lze odstranit received hlavičku, kterou 
přidává každý server, přes který email projde 

• Vhodnější je používat message filtry 

 

• Pokud odstraníte „received“  hlavičku a dojde k SMTP routovací smyčce, tak nemá IronPort 
možnost tento stav detekovat a musí se to ošetřit ve filtrovacích pravidlech v „outgoing mail 
policy“ 
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• Bude se odesílat z dedikované virtuální brány = nebude mít žádný vliv na „vnímaní“ 
důvěryhodnosti IP adresy ze které se posílá běžný provoz 

 

 

 

• Marketingový server nemusí odesílat napřímo provoz na IronPort, proto je možné kontrolovat 
např. received hlavičku  
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• Marketingové zprávy se posílají ve velkém objemu a často na neexistující adresy, zaplněné 
mailboxy apod.=> zbytečne zaplňují odchozí frontu a nebo se doručí v nevhodný čas dle tvrzení 
marketingových specialistů (doručují se během noci a managery budí jejich Blackberry  ) 
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• Omezování lze definovat na různé uživatele i skupiny uživatelů 

• Je možné pro rozdílné skupinu uživatelů používat modifikované chybové hlášky (např. různé 
jazykové mutace) 
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• V nastavení ESA lze vydefinovat pouze jenom jednu externí karanténu 

• Při HA variantě je nutné využít „Custom Header“ pro rozpoznaný SPAM provoz a BCC pomocí 
„content filtru“ 
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• Používá se v CLI parametr „DOMAINMAP“ v konfiguraci listeneru 

• Definice se provádějí odděleně pro každý listener 

• Přepisují se adresy příjemců dle statické definované tabulky 
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• Používá se v CLI parametr „MASQUERADE“ v konfiguraci listeneru 

• Definice se provádějí odděleně pro každý listener 

• Přepisují se adresy odesílatelů dle statické definované tabulky 

• Lze použít i varinatu, kdy se atributy vyčítají v LDAP nebo MS AD 

 

 

 



© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Public 33 

• Konfiguraci lze vytvářet v libovolné úrovni 

• Nastavení se dědí z vyšší úrovně nebo se přepíše parametry z nižší 

Cluster  

Firma 

filters 

HAT 

RAT 

smtproutes 

Cluster 

Level 

Group 

Level 

Machine 

Level 

DNS 

NTP 

 

Group 

Praha  

Group 

Brno 

Machine A 

 

interfaces 

hostname 

DNS 

NTP 

 

Machine B 

 

interfaces 

hostname 

Machine C 

 

interfaces 

hostname 

Machine D 

 

interfaces 

hostname 



Thank you. 


