Sophos Enduser
Protection
Kompletní ochrana koncových stanic, mobilů a dat
Spravujete bezpečnost ve firmě, kde každý zaměstnanec
používá několik zařízení a pracuje v kanceláři, doma
i v terénu? Sophos EndUser Protection Vám rozumí.
Využijte možnosti zabezpečit uživatele jednoduše, nehledě
na to, na jakých zařízeních pracují. Windows i Mac,
smartphony i tablety, fyzické i virtuální počítače - to vše
může být chráněno jediným řešením.

Výhody
ÌÌ Všechna zařízení pod jednou licencí
- monitorujte, spravujte a ochraňte
mobily, tablety, počítače
i notebooky.
ÌÌ Ochrana kdekoli - konzistentní
zabezpečení ve firmě, doma i
v terénu.
ÌÌ Zabezpečení proti jakýmkoli
hrozbám - renomovaná
bezpečnostní technologie zahrnující
antivirus, správu zařízení, aplikací,
dat, síťových a webových přístupů.
ÌÌ BYOD jednoduše - zajistěte
bezpečný přístup k firemnímu
emailu a datům pomocí našeho
MDM řešení s intuitivní správou.
ÌÌ Snadná správa - zredukujte nároky
na administrátory a infrastrukturu
pomocí samoobslužných portálů.
ÌÌ Jednotná podpora - zbavte se
složité agendy díky pokrytí všech
bezpečnostních nároků jediným
výrobcem s jednotným systémem
podpory.
ÌÌ Vstřícné licencování - zaplaťte jednu
licenci na uživatele, bez ohledu na
to, kolik zařízení používá.
ÌÌ Špičkový servis - upgrady,
neomezená podpora 24/7, výrazné
úspory pro licence na delší období.

Mobilní bezpečnost se stává …
dosažitelnou.
Naše MDM řešení je klíčovou součástí sady
EndUser Protection. Díky němu se pro Vás stane
ochrana smartphonů a tabletů snadnou a finančně
dosažitelnou. Nechte své zaměstnance používat
jejich vlastní Androidy a iPhony k pracovním účelům
a zbavte se přitom rizika ztráty a zneužití dat.
Jednotné řešení pro všechna firemní i soukromá zařízení
iPhone, iPad, Android, BlackBerry a Windows Mobile.
Zabezpečený přístup k firemním datům a mailovému

serveru. Ochrana mobilních zařízení pomocí konzistentních
pravidel, silných hesel a automatického zamykání.
Eliminace rizika ztráty dat díky funkci vzdáleného zamknutí

a smazání obsahu zařízení během pár vteřin. Při ztrátě nebo
krádeži zařízení i při odchodu zaměstnance.
Schvalování a správa aplikací jednoduše pomocí vlastního

firemního app-store pro iPhone, iPad a Android.
Plná kontrola nad mobilními zařízeními díky automatickým
upozorněním systému na porušování pravidel ze strany
uživatele. Vzdálené provádění opatření, která minimalizují
riziko a vynutí zjednání nápravy.
Jednoduchá inventarizace pomocí integrovaného přehledu
všech uživatelských zařízení včetně jejich aktuálního stavu.
Ochrana zařízení Android Vašich zaměstnanců. Sophos

Mobile Security automaticky kontroluje všechny
nainstalované aplikace, aby zjistil, které z nich mohou
způsobit bezpečnostní problémy nebo zvýšení nákladů.

Naše aplikace pro
mobilní zabezpečení
odhalí škodlivé
aplikace pro Android
a zablokuje je dříve,
než dokážou způsobit
problémy.

Sophos EndUser Protection

Bezpečnost pro Windows se stává …
kompletní.

Virtuální zabezpečení se stává …
realitou

Prointegrovali jsme všechny funkce, které
potřebujete pro ochranu svých zaměstnanců
v prostředí Windows, do jediné konzole a klienta.
Získejte rychlé, výkonné a kompletní zabezpečení
pro uživatele bez ohledu na to, zda jsou právě
v kanceláři, na cestách, nebo pracují z domova.
Připravili jsme pro Vás produkt s jednoduchou
instalací, správou a podporou.

V Sophosu víme, že bezpečnost a výkon jsou
zásadními kritérii úspěšnosti investice do
virtualizace. Proto stále inovujeme bezpečnostní
řešení pro virtuální prostředí, abychom mohli
nabídnout špičkovou ochranu bez kompromisu.

Antivirus, který zastaví i nejpokročilejší nové hrozby a přináší
výkon, díky němuž pracovníci nezpozorují žádné zpomalení.
Web filtering zajistí transparentnost aktivit uživatelů na síti
a dá Vám do rukou plnou kontrolu - zjistit více.
Data control umožňuje mít pod dohledem pohyb citlivých

informací v rámci firemní infrastruktury.
Application control dokáže zablokovat nežádoucí

a bezpečnostně problematické programy, jako je torrent
klient, TeamViewer, Skype, různé hry a další.
Device control pro snadné nastavování pravidel zajišťujících

bezpečné použití vyjímatelných paměťových disků.

Optimalizovaný výkon, minimální zátěž na paměť a plná
podpora pro centrální scanning pomocí technologie VMware
vShield.
Kompletní Endpoint Protection, která zahrnuje všechny
bezpečnostní nástroje v jediném klientu.
Podpora nejnovějších platforem Vám zajišťuje ochranu nyní

i v budoucnosti.
Pohodlná správa všech fyzických i virtuálních zařízení z

jediné obrazovky.

Správa zabezpečení se stává …
praktickou

bezpečnostní záplaty kritické pro data a systém - zjistit více.

Naším cílem je nabídnout špičkovou ochranu s
jednoduchou správou, a jistotu, že v případě potřeby
dostanete pomoc. A jak toho dosahujeme?

Client firewall blokuje cílené útoky a brání škodlivým

Správa navržená tak, aby byla použitelná s intuitivní

Patch assessment hledá, identifikuje a prioritizuje

aplikacím a malware v komunikaci s domovskými servery.
Šifrování pokud hledáte integrované šifrování pevných

disků, zvažte naši sadu Enduser Data Suite.

Bezpečnost pro Mac se stává …
vážně míněnou
Naše zabezpečení pro Mac nabízí tu nejvyšší úroveň
ochrany proti internetovým hrozbám, jakou lze na
současném trhu najít.
Kompletní ochrana která si poradí s viry, spyware, trojany a

červy pocházejícími ze všech možných zdrojů.
Live Protection je Vaším spojením s nejaktuálnějšími
databázemi hrozeb, které zajistí optimální ochranu.
Centrální správa z jediné konzole pro všechna zařízení Mac

společně s počítači na Windows, Linux, UNIX a ve virtuálním
prostředí.
Výkonný scanning on-access, on-demand a on a schedule.

V Sophosu bereme vážně i Linux a UNIX. Obdrželi jsme
ocenění, například VB100 pro Linux, a dosáhli jsme toho, že
náš antivirus podporuje nejširší škálu distribucí.
Sophos EndUser Protection

navigací, efektivním workflow a přehlednými ovládacími
panely a reporty. Získáváte okamžitý přehled o tom, co se
děje v celé Vaší infrastruktuře.
Windows, MacOS, Linux a UNIX jsou spravovány současně
pomocí nástrojů, které Vám umožňují efektivně řešit potíže a
udržovat firemní počítače v dobrém stavu.

Endpoint protection pro Windows, Mac, Linux,
UNIX a virtuální prostředí - vše z jediné konzole.
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Správa zabezpečení se stává …
praktickou

Co získáte

(pokračování)

ovládáním pro platformy Windows, Mac, UNIX, Linux a
virtuální prostředí. Díky ní budete moci vzdáleně instalovat
a spravovat všechny ochranné prvky a bezpečnostní politiky
- zjistit více.

Centrálně monitorujte a ovládejte svá mobilní zařízení,

mějte k dispozici aktuální informace o stavu všech zařízení
a přehledné reporty.
Samoobslužný portál umožní zaměstnancům zaregistrovat

svá zařízení a přijímat bezpečnostní opatření, čímž odlehčí
Vašim administrátorům.
Pokročilá bezpečnost Active Protection. Naši odborníci pro

Vás vyladili špičkové bezpečnostní řešení, které zahrnuje
například:
ÌÌ

Pokročilý systém HIPS pro odhalení nejnovějších hrozeb

ÌÌ

Databáze aktuálně infikovaných a útočných stránek

ÌÌ

Správu dat přizpůsobenou regionu, bezpečnostní
opatření pro čísla kreditních karet, osobní údaje apod.

ÌÌ

Seznamy aplikací a inteligentní správa bezpečnostních
záplat.

Zabezpečení navržené tak, aby Vám usnadnilo práci, jako
je naše technologie web in endpoint, která automaticky pomocí
cloudu synchronizuje pravidla nastavená na webové bráně s
pravidly pro koncové stanice.
Průkazně efektivní ochrana proti malware Live Protection,

Sophos Enterprise Console Vás vybaví jednotným

Sophos Mobile Control nabízí kompletní správu mobilních
zařízení. Firemní app-store a samoobslužný portál usnadní

správu velkého počtu různorodých zařízení - zjistit více.
Sophos Mobile Security pro Android zablokuje škodlivé a

nežádoucí aplikace - zjistit více.
Sophos Protection pro Windows poskytuje kompletní

ochranu pro Windows, která zahrnuje všechny bezpečnostní
nástroje v jediném klientu - zjistit více.
Sophos Antivirus pro všechny platformy - renomovaná
ochrana proti malware pro Mac, Linux a UNIX, NetWare,
OpenVMS a vShield.
Sophos PureMessage pro Microsoft Exchange obsahuje
antivirovou a antispamovou ochranu pro servery Microsoft
Exchange - zjistit více.
Sophos technická podpora je zaměřena na firemní

zákazníky, poskytuje spolehlivou pomoc kdykoli ji
potřebujete. Vyskytne-li se u Vás problém, my budeme
pracovat na jeho odstranění - zjistit více.

která zajišťuje přímé spojení se Sophos Cloud. Díky ní
získáte přístup k nejaktuálnějším informacím o hrozbách
a budete moci klidně spát s vědomím, že máte tu nejlepší
ochranu.

Vyzkoušejte zdarma
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