
Corpo Diretivo
Fundador e CEO - Arvel Hathcock•	
Vice Presidente Executivo - Jerry Donald•	
Diretor de Marketing - Kevin Beatty•	
Diretor de Operações - Alan Nauman•	
Diretor Financeiro - Traci DeStena•	
Gerente de Serviços Técnicos - Arron Caruth•	

Dados Básicos
Fundada em 1996•	
Sede em Grapevine, Texas, EUA•	
Produtos comercializados em mais de 90 países e 20 •	
diferentes idiomas
O MDaemon, servidor de Correio Eletrônico para ambiente •	
Windows, é um dos mais utilizados na Internet*
Ganhadora em 2007 do prêmio “Liderança na Segurança •	
On-Line” pela AOTA, pelo desenvolvimento de novas 
tecnologias de combate a ameaças on-line

Perfil do Consumidor
Os usuários dos produtos da Alt-N Technologies são em 
sua grande maioria empresas de médio e pequeno porte. 
São organizações que necessitam de soluções robustas 
de comunicação, segurança e colaboração, com limitados 
investimentos	em	TI.	São	empresas	que	se	beneficiam	
do design prático dos produtos da Alt-N, os quais podem 
ser rapidamente instalados e demandam um mínimo de 
administração e manutenção. Os clientes da Alt-N encontram-
se nos mais variados segmentos da economia, incluindo 
manufatura,	serviços,	saúde,	financeiro,	governo	e	educação.	

Comentários de Analistas de Mercado 
“Em resumo: o MDaemon é o servidor de correio mais 
adequado para pequenas e médias empresas.”  
 Network Computing
“O MDaemon PRO impressiona pela quantidade de 
ferramentas oferecidas. Eu o recomendo para quem busca 
funcionalidade com alto nível de personalização nas 
configurações.”	 Windows IT Pro
“Popular entre empresas de pequeno e médio porte como uma 
solução simples e de menor custo que o Microsoft Exchange, 
o MDaemon impressiona pela performance, segurança e 
ferramentas abrangentes de colaboração.”                                       
 Personal Computer World

Confiabilidade na Comunicação
A Missão da Alt-N Technologies é fornecer as soluções 
de	correio	eletrônico	mais	confiáveis,	acessíveis,	seguras	
e com maior número de ferramentas do mercado. A Alt-N 
Technologies foi uma das primeiras desenvolvedoras a 
incorporar autenticação de mensagens em seu servidor de 
correio eletrônico MDaemon. Alavancando seu conhecimento 

na segurança de correio eletrônico a empresa ampliou sua 
linha de produtos oferecendo um gateway de segurança 
para proteger o envio e recebimento de mensagens de 
usuários do Exchange ou qualquer outro servidor SMTP. Este 
foco na segurança de envio e recebimento de mensagens, 
fez a Alt-N ser reconhecida no cenário mundial como um 
dos	fornecedores	mais	confiáveis	de	soluções	de	correio	
eletrônico.

Rede de Distribuição Global
A	Alt-N	oferece	a	seus	clientes	a	flexibilidade	de	adquirir	seus	
produtos de maneira direta ou através de sua rede global de 
distribuição e revenda, com parceiros em mais de 90 países, 
capazes de fornecer suporte técnico localizado e outros 
serviços de valor adicionado. 

Participação em Associações de Mercado
A Alt-N é membro ativo dos seguintes organismos 
internacionais: Internet Engineering Task Force (IETF), 
Domain Assurance Council (DAC), Messaging Anti-Abuse 
Working Group (MAAWG), Authentication and Online Trust 
Alliance (AOTA).

Portfólio de Produtos
MDaemon•	 ® - servidor de correio eletrônico para a 
plataforma Windows que oferece as funções mais 
abrangentes do mercado. O MDaemon valida e assina 
mensagens utilizando as mais recentes tecnologias de 
autenticação (DKIM, SPF e Sender ID), é instalado em 
questão de minutos e requer um mínimo de administração. 
O MDaemon é comercializado como software e como 
appliance.
SecurityPlus para MDaemon•	  - solução robusta e que 
atua em tempo real protegendo contra spam, spyware, 
phishing e vírus. É a ferramenta mais adequada na 
complementação da proteção ao servidor MDaemon.
Outlook Connector para MDaemon•	  - capacita usuários 
a usar plenamente as ferramentas de colaboração 
do Microsoft Outlook sem que seja necessário o alto 
investimento e o conhecimento técnico para operar um 
servidor Exchange. 
RelayFax•	 ® - poderoso servidor de fax que automatiza 
o envio, recebimento e administração de fax na rede da 
empresa, integrando todas as funções de fax diretamente 
na plataforma de correio eletrônico existente na 
organização.
SecurityGateway para Exchange/SMTP•	  - fornece 
segurança de servidores de correio eletrônico a um custo 
altamente	competitivo,	com	um	poderoso	filtro	de	spam	
que	protege	contra	vírus,	phishing,	spoofing	e	outras	
formas ameaças (malware). Oferece ferramentas de fácil 
utilização para analisar, administrar e gerar relatórios do 
tráfego de correio eletrônico da organização.
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Arvel Hathcock, Fundador e CEO
Com larga experiência no mercado de Marketing Direto, Arvel foi um dos primeiros profissionais em meados dos anos 90 a 
perceber que pequenas e médias empresas necessitavam de uma alternativa ao Microsoft Exchange que fosse ao mesmo 
tempo de baixo custo e fácil utilização. Possuidor de forte espírito empreendedor, e com sólida formação de programador, Arvel 
desenvolveu a plataforma de correio eletrônico MDaemon ao mesmo tempo que fundava a Alt-N Technologies. Arvel é um 
visionário que tem sua filosofia de trabalho baseada na paixão pelo cliente e seu profundo conhecimento das tecnologias de 
correio eletrônico e segurança, garantindo assim que os produtos da Alt-N não só atendam, mas ultrapassem, as necessidades 
dos usuários. Ele é reconhecido mundialmente como um expert em correio eletrônico e encontra-se profundamente envolvido 
em várias organizações de mercado*, cujo foco é aprimorar a segurança de correio eletrônico e a evolução dos serviços de 
certificação e reputação nas comunicações empresariais.

Jerry Donald, Vice Presidente Executivo
Jerry traz uma bagagem profissional de mais de 20 anos, e é hoje responsável na Alt-N por vendas globais, gerenciamento 
de canais e desenvolvimento de negócios. Com larga experiência em Marketing Direto, Jerry já administrou e atendeu às 
necessidades de clientes em empresas de mercados diversificados como, por exemplo, Lands’ End, Victoria´s Secret, Sprint, 
AOL e Citibank. Ele tem uma visão muito clara do impacto positivo que produtos de comunicação empresarial podem ter sobre 
as organizações. Jerry é também responsável pela estratégia global da Alt-N e sob sua liderança a empresa continua a desfrutar 
de percentuais de crescimento anuais de dois dígitos, com crescente presença internacional.

Kevin Beatty, Diretor de Marketing
Kevin possui mais de 15 anos de experiência profissoinal em empresas de B2B, Comunicações e TI. Em empresas como GTE 
(hoje Verizon) e NEC ele atuou em várias posições como executivo senior em Gerenciamento de Marketing, onde foi responsável 
por Comunicações de Marketing, Relações com o Mercado, Serviços de Marketing e Programas de Parceria com fornecedores 
como Cisco e Polycom. Na Alt-N, Kevin é responsável pela estratégia global de Marketing da empresa, Relações Públicas, 
Programas de Treinamento de Parceiros e atividades ligadas aos Canais de Revenda.

* Authentication and Online Trust Alliance (AOTA), The Domain Assurance Council (DAC), The Internet Engineering Task Force 
(IETF), The Messaging Anti-Abuse Working Group (MAAWG) e DomainKeys Identified Mail (DKIM). Para detalhes de cada orga-
nização acesse o site da Alt-N: http://www.altn.com/Company/Associations/
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