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Ce este 
FRAMS ? 

!   Un Acronim – Free Antispam for 
Mail Servers 

!   O soluție AntiSpam pentru orice 
distribuție Linux 

!   Un produs care este și va rămâne 
gratuit 

!   Un soft care  

! respecta FHS 

!   se instalează și integrează 
automat 

Ce NU este FRAMS 

Ce este FRAMS ? 



În câteva cuvinte…  
•  rpm/deb/ipk 
•  Integrare automata cu Postfix, Sendmail (milter), qmail, Cgate, Courier 

•  SMTP Proxy 
 •  Se pune în /opt/BitDefender 
•  Configurare / administrare din linie de comandă 

sau radmin (web based) 



Performanța 

!   8x mai rapid decât SpamAssassin (ultimul test 
făcut săptămâna trecută) 

! Detecție – Teste independente : nici un VBSpam 
pierdut 

!   9 consecutive (al 10-lea, sperăm noi, luna asta) 

!   #1 în ultimul test 

 



De ce ? 

!   De ce ? 

!   No config hassle – durează câteva minute din momentul în care se 
porneste installer-ul, pâna în momentul în care fluxul de mailuri 
este deja filtrat  

!   E Plug & Play. În 99.99% din situații nimeni nu are nevoie sa 
configureze ceva la el 

!   E configurabil până în cel mai mic detaliu (if  you’re THAT kind of  
guy – or girl) 

!   E 100% gratis . No strings attached 

!   Este 100% compatibil cu package managers și nu încalcă regulile 
(nu avem module de kernel, nu ne punem prin /etc sau /usr/) 

 



De ce ? 

! Prinde spam ! Și până la urmatorul test prinde 
spam mai bine decât orice altă soluție din piață 

! Acces direct la developeri – 
frams@bitdefender.com (se poate traduce în 
suport. În funcție de încărcare îl asigurăm noi 
sau o sa mai adaugam un layer prin CC) 



De ce nu ? 

!   Nu e opensource  

! Băgăm bani in buzunarele corporațiilor care vor 
sa take over the world!!!111oneoneone 

!  Oh wait… 

! Așteptăm sugestii pentru completarea acestei 
secțiuni  



De unde ? 

! www.bitdefender.com/frams 

! fra.ms 

! saf.li/frams 

! frams@bitdefender.com - Și îți explicăm noi ce și 
cum 



frams@bitdefender.com 


