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Pergunta
Como pode o limite de taxa I enviar por correio eletrónico baseado no endereço email do
remetente?

Ambiente
Cisco envia por correio eletrónico a ferramenta de segurança que executa AsyncOS 7.6 e mais
novo
A limitação da taxa do remetente é uma característica que seja nova até à data de AsyncOS 7.6.
Limita o número de receptores aceitados cada hora de cada endereço do remetente do envelope.
Isto estrangula automaticamente os enviamentos maciços, incluindo mas não limitados àqueles
que são legítimos, acidentais, ou originado do malware ou dos vírus. Retardando estes para
baixo, você ganha a hora de seguir para baixo a fonte de enviamentos indesejáveis. Para
enviamentos legítimos, pode ajudar a abrandar a obstrução automatizada em algumas sites de
destino.
Cada ouvinte segue sua própria taxa que limita o ponto inicial; contudo, porque todos os ouvintes
validam contra um único contador, é mais provável que o limite de taxa estará excedido se as
mensagens do mesmos correio-do endereço são recebidas por ouvintes múltiplos.
AsyncOS 7.6 igualmente adiciona uma taxa nova que limita o relatório que permite que você
identifique rapidamente remetentes individuais de um grande número mensagens. Use este
relatório para ajudá-lo a controlar o Spam das contas de usuário interno, identifique contas de
usuário comprometidas, os aplicativos fora de controle do limite que usam o email e o evitam
danificar a reputação em linha da sua organização e as trabalheiras do assistente que resultam
desta situação.
Note: Isto é baseado toda no remetente do envelope, não do encabeçamento.
Para aplicar esta característica a um grupo existente do remetente:

1. Comece na página da vista geral do CHAPÉU da aba das políticas do correio.
2. Identifique o grupo que do remetente você deseja efetuar.
3. Clique sobre o nome da política do fluxo de correio que é associado com este grupo do
remetente.
4. Clique o “limite de taxa para remetentes do envelope” para expandir opções.
5. Ajuste de “o intervalo de tempo desejado Máximo Receptor Por”.
6. Submeta & comprometa
Se sua organização envia regularmente enviamentos sensíveis ao tempo, você pode configurá-la
com “exceções” permitida:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

O começo na página das listas de endereço do correio policia a aba.
O clique “adiciona listas de endereço.
Dê-lhe um nome significativo e uma descrição (opcionais).
Especifique os endereços que não devem ser taxa limitada.
Submeta.
Vá à página da vista geral do CHAPÉU da aba das políticas do correio.
Identifique o grupo que do remetente você deseja efetuar.
Clique sobre o nome da política do fluxo de correio que é associado com este grupo do
remetente.
9. Clique o “limite de taxa para remetentes do envelope” para expandir opções.
10. Ajuste de “o intervalo de tempo desejado Máximo Receptor Por”.
11. Permita o pino de madeira para “ignoram o limite de taxa para a lista de endereço”.
12. Selecione a lista de endereço que você criou mais cedo da gota-para baixo.
13. Submeta e comprometa.

