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Cara Mengaktifkan SpamExperts
Bagi Pengguna Paket Hosting Bisnis Qwords, anda mendapatkan fasilitas tambahan berupa
Professional Spam Filter, fasilitas ini berfungsi untuk melindungi akun email Domain utama hosting
anda dari Spam
Sebelum anda dapat mengaktifkannya, beberapa persyaratan berikut wajib dipenuhi, yaitu:
1. Domain utama telah menggunakan DNS Qwords
2. Domain utama Aktif
3. Domain utama tidak menggunakan layanan email dari luar Hosting
Setelah memastikan kebutuhan diatas, Silakan ikuti petunjuk dibawah ini untuk mengaktifkan Spam
Filter di Paket Hosting Binis Qwords anda:
1. Login Cpanel
2. Klik Professional Spam Filter

3. Klik Login

4. Selesai

Anda dapat membuka Advanced DNS Editor untuk mengecek MX record domain anda sudah
menggunakan MX dari Spam Filter.
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Incoming

• Incoming Spam Quarantine
• Incoming Log Search
• Delivery Queue
• Domain Aliases
• Domain Settings
• Domain Statistics
• Edit Routes
• Filter settings
• Local Recipients
• Report Non-Spam
• Report Spam
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Incoming Spam Quarantine
Antarmuka Spam quarantine akan menampilkan semua pesan yang masuk ke Spam Quarantine.

Secara default, pesan di Spam Quarantine disimpan selama 28 hari, setelah itu akan
dibersihkan otomatis

Dari halaman Spam Quarantine, Anda dapat melihat pesan dan mengurutkan pesan atau mencari
kriteria tertentu.
Anda juga dapat melepaskan dan menghapus banyak pesan sekaligus di sini. Harap dicatat bahwa
melepaskan pesan tersebut akan berdampak pada filtering anda, sehingga melepaskan
spam/virus/phishing email akan memiliki dampak negative ke kualitas penyaringan email anda.

Menghapus pesan dari tingkat tertentu (i: e level pengguna admin, domain, atau level
pengguna email) tidak akan menghapus ini dari level lain.

'Release dan Train' akan menyampaikan pesan kepada penerima dan melatih pesan sebagai ham
ke sistem kami. Pilihan ini disarankan oleh kami saat merilis pesan dari Spam
Quarantine sehingga filter dapat disesuaikan dengan tepat.
Mengklik pilihan 'Release' dari halaman ini akan merilis pesan tertentu dari Spam Quarantine dan hanya
akan mengirimkannya ke penerima yang dimaksud.
Memilih 'Release dan Whitelist' akan menyampaikan pesan kepada penerima yang dimaksud dan secara
otomatis menambahkan alamat email pengirim ke 'Sender Whitelist'.
'Remove' akan menghapus pesan dari Spam Quarantine
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'Remove dan Blacklist' akan menghapus email dan secara otomatis menambahkan alamat email
pengirim ke 'Sender Blacklist'

Untuk melihat header dan isi satu pesan di Spam Quarantine:
• Klik pada subjek pesan yang relevan
• Klik tab 'Raw'
• Klik 'Load Raw Body' di bagian bawah header

Untuk melihat alasan mengapa pesan diblokir, Anda perlu mencari "Evidence:" baris raw header
dan kemudian membandingkannya dengan halaman klasifikasi kami di - bagian Klasifikasi atau di
https://kb.qwords.com
.
Di bagian atas atau bawah halaman raw header pesan dalam Spam Quarantine, Anda dapat menemukan
pilihan 'Download as eml' yang menawarkan pilihan untuk men-download pesan spam yang spesifik dalam
format eml sehingga Anda kemudian dapat melaporkannya kepada kami atau menyimpannya.
Jika lampiran disertakan dalam pesan di Spam Quarantine, maka anda dapat mendownloadnya
secara individual dengan mengklik 'Attachment:' baris dalam tampilan normal.
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Incoming Log Search
Di sini Anda dapat melihat log pesan, received, blocked dan temporary rejected email
Semua koneksi email (spam dan bukan spam) ke domain, di catat di server logging. Untuk memastikan
dapat di log/catat, informasi "RCPT TO" perlu didapatkan. Koneksi umumnya hanya sementara atau
permanen ditolak setelah menerima "RCPT TO" ini, untuk memastikan semua koneksi yang tersedia dari
sistem logging. Koneksi tidak dapat dicatat saat ratelimiting diterapkan, dikarenakan dibanjiri koneksi dari
IP tertentu, atau ketika server pengirim melanggar ketentuan dari RFC 5321.

Anda dapat mencari di berbagai string dan pilihan, termasuk, pengirim, penerima, subjek, ID pesan,
alamat pengirim dan IP pengirim. Di halaman ‘Search Log’ Anda dapat memilih kolom yang anda ingin
sertakan pada output dengan mengklik tombol 'Customize'. Anda dapat memilih kolom berikut agar
ditampilkan untuk Pesan yang difilter di Log Search: Datetime, host, Sender, Recipient, Sender
Hostname, Incoming / Outgoing Size, Classification, From, To, CC, Subject.
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Periode penyimpanan

Koneksi yang tercatat secara default dapat diakses hingga 28 hari. Anda dapat mensetting log untuk
waktu yang lebih lam (opsional), ini dapat dikonfigurasi dalam Spampanel.
Akses
Log dapat dengan mudah didownload atau dicari dari webinterface tersebut.
Delay
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Data logging diproses setiap 10 menit pada semua node penyaringan. Penundaan rata-rata
untuk koneksi agar dapat terlihat dalam Log Search adalah 5 menit.
Informasi Login

• Date/time
• Server (email ID)
• Sender hostname/IP
• Sender address
• Recipient address
• Subject
• Incoming Size
• Outgoing Size
• Classification
Anda dapat melihat "Delivery Status" dan "Error Detail" dari suatu pesan dengan menggunakan drop down
box pada baris pesan tersebut.

Pesan yang tercatat 'Accepted' belum tentu telah sampai, itu menandakan pesan telah sedang dalam
pengiriman. Jika ternyata pengiriman gagal, pengiriman pesan akan otomatis mencoba kembali. Jika
tujuan Server menolak email, Pesan Bounce akan dihasilkan untuk dibaca pengirim.

Untuk level pengguna admin: Kami menyarankan untuk tidak menggunakan pencarian log
secara global untuk data dalam jumlah besar tanpa menentukan nama domain, karena hal
ini dapat menyebabkan pencarian yang lambat jika jumlah domain dan data nya besar.
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Delivery Queue
Halaman ini menampilkan email yang sementara tidak bisa dikirim ke server tujuan. Pesan yang
berakhir di sini hanya akan terjadi karena masalah sementara (kesalahan 4xx) dengan server mail
tujuan.
Pada halaman ini Anda memiliki beberapa pilihan:
• Retry to delivery all messages (Pilih pesan-pesannya - Opsi mencoba
pengiriman kembali secara paksa)
• View Message (Lihat Pesan)
• Delete Message (Opsi Hapus)
• Delete and Report as Spam (Hapus dan melaporkan sebagai spam)
• Force retry individual message (Memaksa mencoba pengiriman ulang)
• Check the Queue Reason (Detail Kesalahan)
• Check the Retry Time (Pengecekan waktu Pengiriman ulang)
• Search for messages (Halaman Delivery Queue)

Anda dapat melihat raw konten / header pesan yang di antrian dengan menekan panah hitam dropdown
pada pesan lalu View.
Kami juga telah memperkenalkan kembali opsi 'Error Details' untuk memeriksa alasan mengapa
pesan mengantri di Halaman Delivery Queue.
Anda dapat melakukan penghapus masal atau "Bulk Removal" pada pesan-pesan yang dipilih
dengan mencentang di kotak centang dari masing-masing pesan lalu pilih "Remove Messages" dari
pilihan di bagian bawah layar.
Memilih Opsi " Delete & Report as Spam" kan melaporkan pesan yang dipilih ke Server dan menghapus
pesan dari antrian.
Anda juga dapat mencari antrian pengiriman menggunakan opsi “Search” di antarmuka:
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Ketika pesan tidak dapat dikirim ke penerima dan tidak pula mendapatkan pesan bounce ke pengirim,
pesan akan ditandai sebagai "Frozen", dan hanya beberapa pencobaan pengiriman ulang oleh sistem
sebelum akhirnya pesan tidak akan dikirim kembali. Anda dapat mencari di Halaman Delivery Queue untuk
semua pesan antrian (termasuk pesan frozen tersebut), atau yang hanya pesan yang Frozen atau hanya
pesan biasa saja
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Domain Aliases

Jika Anda memiliki beberapa domain, Anda dapat menggunakan opsi domain aliasing. Domain alias bisa
ditambahkan ke domain utama Anda langsung di halaman ini. Setiap email yang dikirim ke alias domain
akan dikirimkan ke pengguna yang sama pada domain utama.

Pesan yang dikirim ke domain alias akan ditulis ulang di level SMTP ke domain utama,
sehingga akun email user tersebut harus ada juga pada domain utama.

Alias domain tidak memiliki akses yang terpisah ke panel kontrol. Karena semua lalu lintas SMTP ke alias
domain dikembalikan ke domain utama, perubahan / pencarian pada domain utama hanya akan turut
menyertakan lalu lintas domain alias seolah-olah pesan itu dikirim langsung ke domain utama. Jika Anda
sedang mencari email tertentu yang dikirim ke domain alias menggunakan Log Search, penerima akan
ditunjukan sebagai user@domain utama
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Domain Settings
Di halaman Domain Settings Anda dapat mengontrol pengaturan domain tertentu. Pengaturan berlaku
untuk domain tertentu yang belum secara eksplisit menetapkan nilai custom untuk pengaturan tersebut
Anda dapat mengatur opsi berikut:
Basic Settings:
• Primary Contact Email (Kontak Email utama untuk domain tersebut, jika ada notifikasi akan masuk ke email
tersebut)
• Email notifications From address (Alamat email yang akan dijadikan sebagai pengirim Notifikasi 0
• Enable/disable logging for invalid recipients (Mengaktifkan / menonaktifkan pencatatan/log untuk penerima
yang tidak valid)
• Menolak Karakter Lokal
• Timezone
Advanced Settings:
• Administrator’s Contact
• Maximum bounces per hour (Maksimum Bouncing Email per jam)
• Days to keep log messages (Lama sistem menyimpan pesan log )
• Maximum days to retry (Lama sistem untuk mencoba pengiriman ulang suatu pesan )
• Disable catch-all check (Nonaktifkan menangkap semua email)
• Block password attachments (Blok lampiran sandi/password)
• Block dangerous attachements: (Blok lampiran yang berbahaya: )

Pada bagian ini (Spam Panel - Domain Level - Domain Pengaturan Halaman) Anda dapat mengatur
bouncing maksimum, mengaktifkan / menonaktifkan logging untuk penerima yang tidak valid, dan
mengatur lama penyimpanan log atau catatan aktivitas email anda.
Menolak karakter lokal-bagian, karakter lokai disini adalah karakter yang diperbolehkan di bagian sebelum
@ dari alamat email. Seperti regex/simbol, apa pun di dalam [] tidak diperbolehkan. Jadi menghapus
karakter di sini akan membolehkan karakter ada di alamat email.
Ketika opsi ' Block password attachments ' diaktifkan pada halaman Domain Settings - Advanced Settings,
sistem akan memeriksa semua file ZIP yang dilampirkan ke pesan, dan jika ada zip yang dilindungi sandi,
maka pesan akan ditolak.
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Opsi 'Block dangerous attachements' memungkinkan Anda untuk mengontrol apakah pesan yang berisi
executable file (.exe) dalam lampiran harus diblokir atau tidak.

Dalam Spam Panel – Domain Level - Halaman Domain Settings - Advanced Settings kami
telah menambahkan opsi untuk melewatkan "catch-all" cek untuk domain Anda, yang berguna
saat mengaktifkan opsi ’Automatically activate for all recipients’ di Halaman Periodic User
Reports terutama ketika Anda menggunakan Microsoft Exchange 2013.
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Domain Statistics
Di sini Anda dapat melihat statistik untuk jangka waktu (jam, hari, Minggu, Bulan, Tahun).

Statistik ditampilkan untuk:
• Spam ratio (of total messages) (Rasio Spam untuk total pesan)
• General accuracy
• Not Spam messages (Pesan Bukan Spam)
• Unsure messages (Pesan belum pasti)
• Spam messages blocked ( Pesan Spam yang diblokir)
• Viruses blocked (Virus yang diblokir)
• Whitelisted
• Blacklisted
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Edit Routes
Halaman ini berfungsi jika Anda hendak mengedit rute (email server tujuan) dan urutan pengiriman masing-masing.
Anda memiliki pilihan untuk menambah dan menghapus rute. Juga, memungkinkan Anda untuk secara
dinamis memindahkan urutan rute dengan men-drag n drop rute ke posisi yang tepat dalam daftar rute.

Setiap kali ada masalah sementara dengan rute pertama (misalnya 4xx menolak sementara), sistem akan
secara otomatis mencoba pengiriman ke rute kedua (dan seterusnya), Jika ada kegagalan permanen pada
rute (misalnya hostname tidak ditemukan) sistem akan langsung memulai mengantrikan email dan tidak
akan mencoba melalui rute yang lain.

Kami menyarankan untuk tidak menggunakan sistem fallback, dan sebagai gantinya
menggunakan cluster penyaringan untuk antrian email Anda jika ada masalah dengan rute
tujuan utama Anda.
Dalam Spam Panel – Domain Level- Halaman Edit Route, Anda dapat melakukan tes telnet untuk callouts
penerima dengan megklik ikon berikut di sebelah Destionation Route:

Dengan melakukan telnet ini, Anda dapat memverifikasi keberadaan alamat email penerima di Destination
server mail (email yang di set di Halaman Edit Route). Untuk memenuhi tes, penerima callout Anda akan
diminta untuk mengetik alamat email pengirim (yang boleh dikosong jika Anda ingin menggunakan email
dari alamat emtpy / tanpa alamatmisalnya: MAILFROM: <>) dan Anda juga harus memasukan alamat email
penerima yang merupakan server tujuan email (alamat email penerima yang perlu diverifikasi ada atau
tidaknya di server email tujuan ).
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Filter settings
Di sini Anda dapat mengatur setting filter yang diterapkan pada domain dan penggunanya.
Dengan fungsi pengaturan Filter, Anda dapat mengontrol kerja sistem Spam Quarantine.

Catatan: Kami tidak merekomendasikan mengubah pengaturan default, pengaturan
default otomatis diset untuk memberikan penyaringan yang optimal.

Threshold
Quarantine Threshold slider (merah) menunjukkan Spam Score yang telah ditetapkan untuk suatu pesan
dianggap pesan spam. Semakin tinggi Spam Score maka akan semakin tinggi ambang batasnya, semakin
besar kemungkinan sistem mendeteksi dan menandai pesan itu sebagai spam. Kita merekomendasikan
pengaturan pada angka 0,90 untuk menghindari masalah pengiriman email.
Unsure Notation Threshold slider (hijau) menunjukkan ambang batas sistem mengklarifikasi pesan
sebagai pesan yang tidak pasti, semakin tinggi angka yang ditetapkan di sini, ambang tinggi sistem harus
mencapai angka yang ditentukan sebelum sistem mengklasifikasikan pesan sebagai pesan yang tidak
pasti. Nilai default nya adalah 0,1
Ketika pesan diblokir menggunakan metode ini, Anda dapat melihat skor gabungan pada header
email. Sebagai contoh:
X-BrandedHostname-Evidence: Combined (0.96)
Quarantine days
Di sini Anda dapat mengatur jumlah hari, berapa lama Anda ingin menyimpan email spam di
Spam Quarantine. Hal ini berlaku secara global untuk semua domain menggunakan pengaturan
default.
Skip SPF Check
Opsi ini agar email agar semua domain yang menggunakan pengaturan default tidak akan dicek SPF
nya
Skip Maximum Line Length
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Ini berarti Email untuk semua domain menggunakan pengaturan default akan mengikuti
aturan panjang baris dari RFC
Quarantine Response

Anda dapat menset ini jika misalnya, anda tidak ingin pengirim menerima pesan bouncing bila e-mail
mereka diblokir atau masuk ke Spam Quarantine. Jika Anda memilih Accept the message, respon SMTP
akan menjadi 2xx accepted Namun pesan akan tetap diblokir dan masuk ke Spam Quarantine. Namun
karena secara teknis Hal itu bertentangan dengan spesifikasi SMTP RFC, kami tidak menganjurkannya.

Jika Anda menonaktifkan sistem karantina, email terdeteksi sebagai spam tidak akan disimpan dalam Spam
Quarantine tapi akan dikirimkan ke server email tujuan Anda. Di bawah "Spam Notation" Anda dapat
menandai pesan-pesan ini dengan notasi subjek tertentu. Perhatikan bahwa sistem tidak mengembalikan
pesan 5xx reject message untuk suatu pesan yang sudah diklasifikasikan sebagai Spam jika Sistem
Karantine dinonaktifkan, sebaliknya sistem akan mengembalikan pesan 5xx reject message untuk suatu
pesan yang sudah diklasifikasikan sebagai Spam jika Sistem Karantine diaktifkan. Setiap email
mendapatkan header khusus Setiap email mendapat header khusus menambahkan
X-Recommended-Action: accept” or “X-Recommended-Action: reject”. Anda dapat menyaring pesan
berdasarkan header ini jika karantina anda nonaktifkan.
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Manage list of domains and IP addresses with disabled SPF check
Di sini Anda dapat mengatur daftar domain / IP untuk men-skip pengecekan SPF (Sender Policy
Framework). Pemeriksaan lain masih berlaku ketika menambahkan IP di sini.
Hal ini khususnya berguna ketika berhadapan dengan server forwarding atau ketika Anda ingin
mengabaikan pengecekan SPF untuk (penerima) domain.
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Local Recipients
Pada pengaturan Normal, cluster melakukan callouts penerima untuk memverifikasi keberadaan
Email sebelum menerima email untuk itu. Dalam beberapa kasus, misalnya Anda memiliki domain
yang sangat besar dengan ribuan Mailbox atau dalam situasi yang membutuhkan ini, Anda dapat
beralih ke "Local Recipients" sebagai gantinya.
Dengan Local Recipients Anda harus menambahkan semua penerima secara manual. Jika Anda tidak
menambahkan pengguna ini, Anda tidak akan dapat menerima email di akun itu.

Kami sangat merekomendasikan anda untuk hanya menggunakan fitur ini dalam kasuskasus tertentu, umumnya ini tidak perlu digunakan.

Oleh karena itu Anda memiliki pilihan untuk menonaktifkan sistem deteksi penerima otomatis dan
memaksakan daftar penerima local yang valid. Jika " Use local recipients " diaktifkan, sistem hanya akan
menerima email ke penerima yang terdaftar. Email yang dikirim ke penerima yang tidak terdaftar akan
ditolak secara permanen.
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Report Non-Spam
Dengan opsi ini Anda dapat men drag-n-drop meng-upload pesan yang ingin Anda klasifikasikan
sebagai non-spam (ham)
Harus dalam bentuk Eml. Atau .txt dan itu harus berisi header yang lengkap, termasuk header
tambahan dari sistem.
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Report Spam
Dengan opsi ini Anda dapat men drag-n-drop meng-upload pesan yang ingin Anda
klasifikasikan sebagai spam
Harus dalam bentuk Eml. Atau .txt dan itu harus berisi header yang lengkap, termasuk header tambahan
dari sistem.
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Clear Callout Cache
Pada bagian ini Anda dapat secara manual menghapus callout cache domain.
Ini sangat diperlukan setelah mengubah rute domain, DNS records dan untuk menghapus pesan-pesan
response dari server tujuan email
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Blacklist / Whitelist

• Sender Whitelist
• Recipeint Whitelist
• Sender Blacklist
• Recipient Blacklist
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Sender Whitelist
Membolehkan / memwhitelist akses pengirim di halaman ini akan berlaku untuk semua
pengguna Spam Filter pada domain ini.

Agar administrator untuk tetap mengendalikan penyaringan, anda dapat memwhitelist sebuah akun email
pengirim. Mengecek berdasarkan MAIL FROM yang disediakan oleh pengirim pada SMTP Level, atau
"From:" header di emailnya.
Semua pemeriksaan penyaringan dinonaktifkan bagi pengirim yang telah di whitelist. Kami sarankan anda
agar hanya mem whitelist pengirim jika sistem salah memblokir email dari pengirim tertentu. Spammer
sering menggunakan alamat email pengirim palsu yang nama domainnya sama dengan domain penerima,
atau domain penerima mungkin telah menerima email dari alamat itu sebelumnya, spammer melakukan itu
untuk mencoba dan melewati penyaringan dengan memanfaatkan kelalaian administrator. Selain itu, jika
sistem umumnya salah memblokir pengirim, Anda dapat selalu menghubungi kami sehingga kami dapat
meneliti apa masalah yang menyebabkan email di tolak atau di blokir dan menyelesaikan masalah.
Anda dapat mem whitelist alamat email tertentu pengiriman, atau seluruh email dengan domain tersebut.
Untuk whitelist semua pengirim dari domain, Anda hanya harus memasukkan domain (tanpa * @).
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Jika Anda ingin mem whitelist beberapa pengirim sekaligus, Anda dapat meng-upload File (CSV) . Setiap
baris dalam file harus berisi satu kolom: EMAILADDRESS. Contoh isi File CSV:

user1@example.com
user2@otherdomain.example.com
example.com
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Recipient Whitelist
Semua pemeriksaan penyaringan dinonaktifkan untuk Akun email Penerima yang
diwhitelist. Kami sarankan hanya menggunakan fitur ini untuk kasus-kasus tidak biasa
seperti abuse@ atau postmaster@

Untuk me Whitelist alamat penerima tertentu, bagian lokal dari alamat harus dimasukkan (bagian sebelum
@). Sebagai contoh jika domain anda adalah example.com dan Anda menambahkan "nofilter" ke whitelist
penerima, semua email yang dikirim ke nofilter@example.com tidak akan dipindai spam / virus. Untuk me
whitelist semua penerima untuk domain (sehingga semua email yang dikirim ke domain tidak dipindai /
diblokir), Anda dapat memasukkan wildcard "*" untuk bagian lokal.
Anda dapat juga mengunggah file (CSV) untuk menambahkan beberapa penerima masuk whitelist
sekaligus (ini hanya tersedia untuk pengguna domain). Setiap baris dalam file harus berisi satu kolom:
alamat email. Contoh isi File CSV:
user1@example.com
user2@otherdomain.example.com
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Sender Blacklist
Blacklist akan berlaku untuk semua pengguna Spam Filter pada domain ini.

Agar administrator untuk tetap mengendalikan penyaringan, anda dapat memblacklist sebuah akun
email pengirim.Mengecek berdasarkan MAIL FROM yang disediakan oleh pengirim pada SMTP Level,
akan memeriksa header dari email, yaitu alamat "envelope-from"
Email dari pengirim yang terdaftar pada blacklist akan otomatis ditolak. Pesan TIDAK
Masuk Spam Quarantine. Pesan tersebut ditolak langsung dengan kode kesalahan 5xx SMTP, sehingga
server akan menghasilkan pesan bounce ke pengirim.
Anda dapat mem blacklist alamat email pengirim tertentu, atau keseluruhan domain tersebut. Untuk
blacklist semua pengirim dari domain tersebut, Anda hanya harus memasukkan domain (tanpa * @).
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Anda dapat meng-upload file (CSV) untuk mem blacklist beberapa alamat pengirim sekaligus.
Masing-masing baris dalam file harus berisi satu kolom: EMAILADDRESS. Contoh isi File CSV:
user1@example.com
user2@otherexample.com
example.net
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Recipient Blacklist
Penerima yang diblacklist di bagian ini akan berlaku untuk semua pengguna Spam Filter pada
domain ini.

Semua email ke penerima yang terdaftar pada halaman blacklist akan otomatis ditolak. Pesan TIDAK
masuk Spam Quarantine. Pesan tersebut ditolak dengan kode kesalahan 5xx SMTP, sehingga server
akan menghasilkan pesan bounce ke pengirim.
Untuk blacklist alamat email anda dari email, bagian lokal dari alamat harus dimasukkan. Sebagai contoh
jika domain anda adalah example.com dan Anda menambahkan "nofilter" ke backlist penerima, semua
email yang dikirim ke nofilter@example.com akan ditolak. Untuk blacklist semua penerima untuk domain
(sehingga semua email yang dikirim ke domain akan ditolak), Anda dapat memasukkan wildcard "*" untuk
bagian lokal
.

Anda juga dapat mengunggah File Values (CSV) untuk memblacklist beberapa email penerima
sekaligus. Setiap baris dalam file harus berisi satu kolom: EMAILADDRESS. Contoh isi File CSV:
user1@example.com
user2@otherdomain.example.com
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Outgoing

• Outgoing Log Search
• Manage Outgoing Users
• Generate SPF record
• Settings
• Outgoing User settings
• Generate DKIM certificate
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Outgoing Log Search
Semua koneksi email (spam dan bukan spam) ke domain, di catat di server logging. Untuk memastikan
dapat di log/catat, informasi "RCPT TO" perlu didapatkan. Koneksi umumnya hanya sementara atau
permanen ditolak setelah menerima "RCPT TO" ini, untuk memastikan semua koneksi yang tersedia dari
sistem logging. Koneksi tidak dapat dicatat saat ratelimiting diterapkan, dikarenakan dibanjiri koneksi dari
IP tertentu, atau ketika server pengirim melanggar ketentuan dari RFC 5321.

Anda dapat mencari di berbagai string dan pilihan, termasuk, pengirim, penerima, subjek, ID pesan, alamat
pengirim dan IP pengirim. Di halaman ‘Search Log’ Anda dapat memilih kolom yang anda ingin sertakan
pada output dengan mengklik tombol 'Customize'. Anda dapat memilih kolom berikut agar ditampilkan untuk
Pesan yang difilter di Log Search: Datetime, host, Sender, Recipient, Sender Hostname, Incoming /
Outgoing Size, Classification, From, To, CC, Subject.

Di halaman Outgoing Log Search: Anda dapat menyertakan identifikasi pengguna dalam hasil, jika Anda
memiliki konfigurasi itu. Sebagai pengingat: ketika Anda membuat atau mengedit pengguna keluar, Anda
dapat "tell" atau memberitahu program untuk mengidentifikasi pengguna dengan username otentikasi
mereka, envelope sender, atau dengan mencari nama pengguna dalam header pesan. Kami sangat
menyarankan bahwa setiap orang menggunakan konfigurasi "smarthost" untuk hal ini, sehingga server
dapat memberikan informasi rinci tentang yang user anda yang menyebabkan masalah.
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Storage period
Koneksi yang dicatat secara default dapat diakses hingga 28 hari. Anda dapat mensetting nya agar
menyimpan untuk waktu yang lebih lama, ini dapat dikonfigurasi dalam Spampanel.
Access
Log dapat dengan mudah ddownload atau dicari dari halaman ini.
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Delay

Log Data diproses setiap 10 menit sekali pada semua node penyaringan. Delay rata-rata
sampai koneksi dapat terlihat dalam pencarian log adalah sekitar 5 menit.
Information logged
• Date/time
• Server (email ID)
• Sender hostname/IP
• Sender address
• Recipient address
• Classification

Anda dapat melihat "delivery status" suatu pesan dengan menggunakan drop down di baris pesan
tersebut.

Kami menyarankan untuk tidak menggunakan pencarian log global untuk sejumlah besar
data tanpa menentukan nama domain, karena hal ini dapat menyebabkan penurunan
performa ketika berhadapan dengan data dalam jumlah besar
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Manage Outgoing Users
Dengan opsi ini Anda dapat membuat / mengelola pengguna Outgoing/SMTP.
Ketika menambahkan Pengguna Outgoing Anda dapat memilih antara:
"Authenticating User" yang berarti bahwa username SMTP AUTH adalah
'Username@outgoingdomain.ext', dan password adalah 'Password' akan ditetapkan untuk pengguna
outgoing ini.
"Authenticating Domain" yang berarti bahwa nama domain adalah nama pengguna untuk otentikasi (dengan
dikonfigurasi password).
"Authenticating IP or range" akan menjadi pengguna IP keluar (tanpa password) dan koneksi dari IP
tersebut akan bisa menggunakan Spam Filter tanpa perlu menggunakan password apapun.

Dengan mengedit pengguna Outgoing Anda dapat mengelola pengaturan yang akan diterapkan bagi
pengguna Outgoing
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• Password: Tetapkan password untuk per nama pengguna dikonfirmasi pengguna keluar (kosong
untuk Authenticating IP).
•

Identification Method: Di sini Anda dapat memilih antara, "envelope sender", "otentikasi
pengguna" atau "Header" sebagai metode indentifikasi

• Automatic lock: Opsi 'Lock otomatis Enabled' akan mengunci pengguna dan menghentikan
pengguna dari mengirim email lagi ketika SPAM terdeteksi dari pengguna tersebut, administrator
akan menerima notifikasi ketika ini terjadi dan memberikan pilihan untuk membuka pengguna
tersebut
• User Lock timeout: lama waktu untuk mengunci pengguna dalam menit setelah pesan spam
yang dikirim.
• Maximum Unlocks by timeout: pengaturan maksimum banyaknya pembukaan lock otomatis
• Enable Outgoing Limits: Diaktifkan / Dinonaktifkan
• Outgoing Limit per month: batas untuk pesan keluar / bulan yang dikirim oleh pengguna.
• Outgoing Limit per week: batas untuk pesan keluar / minggu dikirim oleh pengguna.
• Outgoing Limit per hour: batas untuk pesan keluar / jam dikirim oleh semua pengguna.
• Outgoing Limit per minute: batas untuk keluar pesan / menit yang dikirim oleh pengguna.
• Valid Sender Address Required: Diaktifkan / Dinonaktifkan – Pengecekan ke-valid-an email
• DKIM Selector: Di sini Anda dapat mengatur default DKIM.
• Maximum number of recipients per day: jumlah maksimum penerima yang dapat dikirimi
email oleh pengguna
• Invalid Recipient limit: batas yang ditetapkan untuk mengirimkan email ke penerima yang tidak
valid.
• Maximum days to retry: menetapkan jumlah maksimum hari, suatu pesan akan dicoba untuk
pengiriman ulang (Ini berlaku untuk pesan terjebak dalam antrian pengiriman).
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• Quarantine Response: Ditolak / Diterima - "Rejected" pengirim akan menerima email bounce
Pesan ketika email diblokir dan masuk Spam Quarantine. "Accepted" respon SMTP akan menjadi
'Accept' dan pesan akan tetap diblokir dan ditampilkan di Spam Quarantine tetapi pengirim tidak
akan menerima pesan bouncing.
• Message archiving for senders: Diaktifkan / Dinonaktifkan - untuk pengarsipan pesan dari
domain pengirim.

Anda dapat mengelola sistem identifikasi pengguna Outgoing. Dalam "Default Domain
Settings"(Bagian Outgoing) atau" dalam Outgoing User Settings "(Manage Outgoing Users- Edit), ada
opsi "Metode Identifikasi"

Seperti yang bisa dilihat di screenshot di atas Anda memiliki tiga pilihan:
1. "enveloper sender" (atau MAIL FROM). Jika sistem Anda menggunakan ini, maka kemungkinan ini
adalah pilihan terbaik.
2. "Authentication user". Dalam hal ini, identitas akan cocok dengan detail otentikasi pengguna
outgoing . Ini adalah pilihan terbaik ketika Anda memberikan username dan password unik untuk
setiap pengguna keluar, tidak untuk saat anda menggunakan sistem smarthost.
3. "Header". Jika Anda memilih opsi ini, Anda dapat menambahkan sejumlah header identifikasi yang
akan dicari oleh sistem didalam pesannya. Misalnya, Anda mungkin memiliki sistem yang
menambahkan "X-Client-ID" header, yang mengidentifikasi setiap pengguna anda. Untuk setiap
header, Anda dapat memilih untuk menggunakan seluruh header sebagai identitas, atau Anda dapat
memberikan regex yang yang akan menerangkan header yang anda gunakan. Anda juga dapat
memilih untuk memilih agar server menghapus header setelah kami menemukan identitas pesan nya,
jika Anda tidak ingin ini ditampilkan di sisi penerima pesan.
Opsi 'Block Outgoing Spam' akan memblokir pesan spam dalam Outgoing Spam Quarantine sebagai
kebalikan dari 'Automatic Lock Enabled', opsi ini akan mengunci pengguna dan menghentikan bahwa
pengguna keluar dari mengirim email lagi ketika pesan Spam terdeteksi. Perlu diketahui bahwa jika Anda
menggunakan Authentication IP dan menggunakan opsi 'Lock Otomatis Enabled' untuk IP pengguna
keluar tertentu, ini akan mengunci seluruh server agar tidak memungkinkan setiap pengguna untuk
mengirimkan pesan keluar sampai pengguna IP tersebut dibuka secara otomatis / manual
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Jika pengguna terkunci, maka:
1. Notifikasi dikirim ke administrator
2. Authentication berhasil, dan koneksi diproses seperti biasa sampai DATA, ketika pesan
sementara (yaitu dengan kode 4xx) gagal, dengan pesan kesalahan yang menunjukkan bahwa akun
pengguna terkunci dan administrator harus dihubungi (memberikan alamat kontak dari API). Email
yang dikirim ke Alamat administrator selalu diterima, bahkan untuk pengguna yang terkunci.
3. Pesan akan disimpan dalam sistem IMAP Quarantine, dalam akun "global"

untuk ditinjau oleh

administrator

Pengguna dapat dibuka:
1. Secara otomatis setelah jangka waktu tertentu dengan maksimal X kali (dapat dikonfigurasi
melalui API)
2. Secara manual melalui API
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Generate SPF record
Sistem ini secara otomatis menghasilkan record SPF bersama dengan status saat ini pada domain. Agar
SPF berfungsi maka record ini harus ditambahkan pada halaman DNS Zone sebagai record TXT
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Settings
Pada bagian ini Anda dapat mengatur email kontak administrator untuk domain.

Alamat ini digunakan untuk Laporan ARF (Abuse Report Feedback)
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Outgoing User settings
Di sini Anda dapat mengontrol pengaturan pengguna outgoing.
Hal ini dapat ditemukan dengan mengedit pengguna keluar:

• Password: Mengatur password secara global..
• Block outgoing spam/Automatic lock: Opsi 'Lock otomatis Enabled' akan mengunci pengguna

dan menghentikan bahwa pengguna keluar dari mengirim email lebih ketika SPAM dilihat (sebagai
lawan 'blok', yang hanya akan memblokir pesan SPAM individual), administrator akan menerima
peringatan ketika ini terjadi dan memberikan pilihan untuk membuka pengguna.
• User Lock timeout: timeout untuk mengunci pengguna dalam menit setelah pesan spam yang

dikirim.
• Maximum Unlocks by timeout: pengaturan jumlah maksimum pembatalannya oleh timeout.
• Enable Outgoing Limits: Diaktifkan / Dinonaktifkan
• Outgoing Limit per month: batas untuk pesan keluar / bulan yang dikirim oleh pengguna.
• Outgoing Limit per week: batas untuk pesan keluar / minggu dikirim oleh pengguna.
• Outgoing Limit per hour: batas untuk pesan keluar / jam dikirim oleh semua pengguna.
• Outgoing Limit per minute: batas untuk keluar pesan / menit yang dikirim oleh pengguna.
• Valid Sender Address Required:
• DKIM Selector: Here you can set the default DKIM selector.
• Maximum number of recipients per day: jumlah maksimum penerima pengguna dapat
mengirim
• Invalid Recipient limit: batas yang ditetapkan untuk mengirimkan email ke penerima yang tidak
valid.
• Maximum days to retry: menetapkan jumlah maksimum hari pesan akan dicoba untuk
pengiriman (Ini berlaku untuk pesan terjebak dalam antrian pengiriman).
• Quarantine Response: Ditolak / Diterima - "Rejected" pengirim akan menerima bouncing ketika email akan
diblokir dan dikarantina. "Accepted" SMTP akan 'Accept' dan pesan akan tetap diblokir dan ditampilkan di
Spam Quarantine tetapi pengirim tidak akan menerima pesan bouncing.
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Anda juga dapat secara manual mengunci pengguna keluar di sini. Anda dapat melakukannya melalui
drop down box
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Generate DKIM certificate
Di sini Anda dapat menghasilkan DKIM untuk domain Anda. Anda akan perlu memilih selector yang
sebelumnya anda pilih di bagian Outgoing Users. Anda akan mendapatkan public key yang tersedia di DNS
anda
Setelah sukses membuat DKIM, Anda harus mengaktifkan DKIM yang dihasilkan untuk setiap pengguna
outgoing menggunakan selector anda
Panjang key yang dapat dipilih adalah:
• DKIM Length 2048 bit (Direkomendasikan)
• DKIM Length 1024 bit (Hanya dapat digunakan jika tidak dapat menggunakan DNS
2048 bit key)

Last update: 2015/02/03 17:04:33

Page 45 of 62

SpamPanel

SpamPanel Domain Level - 1

Clear Callout Cache (Outgoing)
Pada bagian ini Anda dapat menghapus cache callout untuk domain Outgoing.
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Archive

• Search
• Status
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Search
Di sini Anda dapat mencari pesan yang sesuai dengan kriteria pesan yang telah diarsipkan. Anda dapat
mengatur teks yang ingin ditemukan dalam kotak 'query'. Anda juga dapat memilih mode.
Seperti 'all', 'any', 'boolean' atau 'phrase'. Modus Boolean memungkinkan operator '&' (dan), '|'
(atau), '-' ''! (bukan) dan pengelompokan '(' and ')' untuk digunakan dalam query.
Ada implisit '&', jadi 'kucing anjing' adalah sama dengan 'kucing & anjing'. 'or' operator lebih tinggi dari
operator 'and'. Query seperti '-dog', tidak dapat dievaluasi (karena dapat menurunkan performa).
Misalnya, query yang menggunakan semua operator tersebut adalah: '(kucing -anjing) | (cat -tikus)'.
Pesan yang ditemukan akan mencakup 'kucing', tapi tidak dengan 'anjing' atau pesan yang mencakup
'kucing', tapi tidak dengan 'tikus'.
Semua email yang diarsipkan diindeks termasuk lampiran. Mereka dapat dicari menggunakan pencarian
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Status
Halaman ini adalah untuk menampilkan status layanan Pengarsipan, termasuk:
• Space Used (Ruang Digunakan)
• Free Space Available (Ruang Tersedia)
• Number of days emails are stored (Jumlah hari
email disimpan)
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Export
Menggunakan Ekspor akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan salinan arsip email, dikirim
melalui email.
Semua email diarsipkan dari periode yang ditentukan akan dikirimkan melalui email ke alamat
email tujuan sebagai file individual dalam bentuk zip.
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Protection Report

• On-Demand Domain Report
• Periodic Domain Report
• Periodic User Reports
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On-Demand Domain Report

Dengan fitur ini Anda dapat menghasilkan Protection Domain Report untuk rentang tanggal tertentu, dan
mengirimkannya ke alamat email tertentu. Format laporan dapat berupa HTML atau format PDF.
"Include Extra Spam Table" hanya digunakan dalam laporan PDF, dan ini akan menambah tabel pesan
yang ditolak tetapi tidak dikarantina.
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Periodic Domain Report

Sebuah laporan harian atau mingguan dapat dihasilkan untuk setiap domain (atau penerima tertentu di
domain) dan dikirimkan melalui email. Beberapa penerima dapat dipisahkan dengan koma. Sebuah
laporan juga dapat dihasilkan melalui API / Halaman Spam Filter
Laporan ini dapat dikirim sebagai lampiran PDF atau sebagai HTML inline. Laporan PDF menguraikan
ringkasan spam dan virus yang telah diatasi oleh sistem Spam Filter termasuk juga informasi tentang total
volume email yang telah diproses untuk domain tersebut.
Laporan PDF juga menyertakan Detailed Tabel (untuk tujuan audit) dari pesan yang ditolak tapi tidak
dikarantina; tabel ini diset aktif secara default, tetapi dapat dinonaktifkan melalui API / Halaman di Spam
Filter – data yang dihasilkan akan sangat besar untuk domain tertentu. Sebuah tabel yang sama juga
disertakan dengan pesan yang dikarantina, termasuk link/url untuk melepaskan setiap pesan dengan tinggal
mengklik nya.

Pengaturan yang didefinisikan di sini akan berefek pada setiap pengguna Spam Filter pada domain ini
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Periodic User Report
Dengan opsi ini Anda dapat mengaktifkan laporan periodik berdasarkan pengguna. Anda dapat
menambahkan pengguna, baik secara individual atau dengan mengupload .csv untuk beberapa
pengguna (mutiple upload hanya tersedia untuk domain pengguna). Hanya karakter ASCII yang
didukung untuk bagian lokal.
Laporan ini akan berisi gambaran tentang pesan dikarantina untuk pengguna tertentu, termasuk
link/url untuk melepaskan setiap pesan dengan tinggal mengklik nya.
Opsi " Automatically activate for all recipient " secara otomatis akan menambah pengguna ke daftar
laporan pengguna, dan kemudian setelah ditambahkan, akan langsung mengirim laporan harian atau
mingguan spam. Ini juga akan mengirim ke pengguna sebuah email selamat datang untuk memberi tahu
mereka bahwa karantina pribadi mereka telah diaktifkan, dan jika mereka ingin masuk untuk melihat ini,
mereka dapat melakukannya dengan mengklik link/url login di email tersebut.

Harap dicatat: Jika domain Anda mengaktifkan"Catch-all”, maka pilihan ini tidak akan
bisa diaktifkan

Dalam Spam Panel – Domain Level - Halaman Domain Settings - Advanced Settings kami
telah menambahkan opsi untuk menskip pengecekan "catch-all" cek untuk domain, yang
berguna ketika anda mengaktifkan opsi ' Automatically activate for all recipients' dalam
Halaman Periodic User Reports terutama ketika Anda menggunakan Microsoft Exchange
2013.
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Email Restrictions

• Blocked Extensions
• Email Size Restrictions
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Blocked Extenstions

Anda dapat menentukan email mana yang harus diblokir berdasarkan extensi lampiran file nya. Ada
beberapa ekstensi yang telah ditambahkan secara default, tetapi Anda dapat menambahkan ekstensi
apapun jenis yang Anda inginkan. Jika ada lampiran yang berkstensi itu pesan email yang berisi lampiran
itu akan ditempatkan di Spam Quarantine.
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Email Size Restriction

Secara default sistem tidak membatasi ukuran email, dan menggunakan ukuran yang ditetapkan oleh
mailserver tujuan. Namun Anda dapat mengatur ukuran maksimum untuk email masuk dan keluar pada
Sistem Spam Filter. Jika pesan melebihi batas, pesan akan Ditolak atau disimpan di Spam Quarantine
atau dapat Ditolak dengan 5xx code (dan tidak disimpan dalam Spam Quarantine) tergantung pada
keinginan anda.

Pastikan bahwa server penerima juga dapat menerima ukuran email yang ditetapkan oleh
sistem Spam Filter

Last update: 2015/02/03 17:04:33

Page 57 of 62

SpamPanel

SpamPanel Domain Level - 1

Webinterface Users

• Manage Email Users
• Manage Permissions
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Manage Email Users
Dengan fungsi ini Anda dapat mengelola pengguna email. Pengguna ini dapat login ke Spampanel
dengan alamat email mereka untuk melihat Spam Quarantine mereka sendiri, dan mengelola
pengaturan email mereka sendiri
Pastikan bahwa domain yang anda buat sebagai pengguna untuk sudah ada di server, dan ketika
pengaturan password, password harus berisi huruf kecil, setidaknya satu huruf besar atau satu
digit, tanpa spasi, dan harus 6-25 karakter.
Hanya karakter ASCII yang didukung untuk bagian lokal.
Anda juga dapat meng-upload file (CSV). Setiap baris dalam file harus mengandung setidaknya empat
kolom, username, domain, password dan status.
Sandi harus berisi huruf kecil, setidaknya satu huruf besar atau satu digit, tanpa spasi, dan
harus 6-25 karakter
Sebagai pengguna dengan level yang lebih tinggi, Anda juga memiliki kemampuan untuk "Login as user"
Jika Anda memilih pengguna Email di ‘Manage Email Users’ dan tekan panah hitam dropdown anda
akan melihat beberapa opsi seperti:

• Edit Email User
• Delete Email User (Hapus Email Pengguna)
• Login as the Email User (Login sebagai Email Pengguna )
• Require 2FA

Dengan menceklis Require 2FA, Administrator atau Reseller atau Domain pengguna dapat mengharuskan
pengguna tertentu, atau semua pengguna, untuk menggunakan 2FA. Jika pengguna sebelumnya belum
mengaktifkan, mereka akan diminta untuk memasangnya saat login pertama mereka
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Manage Permissions
Di sini Anda dapat mengatur pengaturan hak akses untuk setiap tingkat level pengguna.

Dengan pengaturan ini Anda dapat mengelola hak akses untuk level pengguna yang tersedia.
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My account

• User Profile
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User Profile

Di sini Anda dapat mengedit profil pengguna dan memungkinkan Dua Langkah Authentication untuk
meningkatkan keamanan Akun anda. Ini berarti perangkat tambahan (seperti ponsel) akan diminta untuk
log in, sehingga walaupun seseorang mengetahui password, mereka tidak akan dapat mengendalikan
akun Anda tanpa ponsel Anda.
Untuk Dua Langkah Authentication Anda harus dapat menggunakan aplikasi yang mendukung berbasis
waktu One-Time
Password (TOTP) protokol, termasuk:

• Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry)
• Authenticator (Windows Phone 7)
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