Sophos Mobile Control
Správa zařízení, správa aplikací,
zabezpečení emailové komunikace
Dopřejte svým zaměstnancům výhody nejnovějších technologií, aniž byste riskovali
ohrožení firemních dat. Pomůžeme Vám zabezpečit a dostat pod kontrolu mobilní
zařízení pomocí vzdáleného přístupu. Samoobslužný portál usnadní správu mobilů
a BYOD díky němu přestane být noční můrou IT. Vyberte si způsob instalace, který
nejvíce vyhovuje Vašim potřebám.
Výhody

Firemní data v bezpečí a mobilní zařízení v souladu s pravidly

ÌÌ Jednotné řešení pro
všechny mobilní platformy

Sophos Mobile Control poskytne Vašim zaměstnancům flexibilitu, která jim umožní
pracovat i mimo kancelář, bez ohledu na to, jaký typ telefonu používají. Budete mít plnou
kontrolu nad tím, kdo přistupuje k firemnímu mailu, díky zabezpečené bráně do Exchange
Active, která umožní vstup pouze vyhovujícím zařízením. Budete rovněž schopni zajistit
dodržování pravidel, pokud jde o instalování aplikací uživateli. Centrální přehled zařízení
zobrazuje model, verzi OS, nainstalované aplikace a mnoho dalších podrobných specifikací
spravovaných zařízení.

ÌÌ Webová konzole pro správu uživatelských identit
ÌÌ Vzdálená instalace aplikací
a prosazení pravidel
ÌÌ Propojení se skupinami
Active Directory
ÌÌ Pravidelné ověřování, zda
mobilní zařízení vyhovují
firemním standardům
ÌÌ Vzdálená lokalizace,
zamykání a vymazání dat

Ještě lepší ochrana pro zařízení Samsung a OS Android
Získejte bezpečnostní oprávnění Samsung Approved For Enterprise (SAFE) pro svá zařízení
Samsung. Nastavujte omezení, Wi-Fi, pravidla pro hesla a mnoho dalšího přímo ze Sophos
Mobile Control console. Využijte ještě lepší ochrany, kterou Vašim zařízením s Androidem
poskytne Sophos Mobile Security - Enterprise. Toto rozšíření řešení Mobile Control
zabezpečí Android proti malware a útočným stránkám.

Zabezpečení mobilů, které Vám ušetří čas
Naše centrální správa umožní Vašim administrátorům přistupovat ke všem mobilům
a tabletům z jediné ovládací konzole. Díky samoobslužnému portálu budou moci uživatelé
sami provádět běžné úkony, jako je aktivace zařízení, jeho lokalizace v případě ztráty,
a dokonce i vzdálené zamčení nebo smazání dat.

Novinky v Sophos Mobile Control 3.6
S verzí 3.6 získáte podporu pro mnohé z nových nastavení správy v iOS 7. Ušetříte výdaje
díky možnosti přiřazovat licence aplikací různým uživatelům dle potřeby. Budete moci využít
app single sign-on a per-app VPN, a tak zaměstnancům dopřát více soukromí díky lepšímu
oddělení soukromých a firemních dat v modelu BYOD. Získáte také podporu pro emailovou
aplikaci TouchDown na Androidu.

Sophos Mobile Control

Požadavky na systém
Podporované OS

ÌÌ Zimbra Directory (přes mail server)*

ÌÌ Apple iOS4 a vyšší pro iPhone a iPad
ÌÌ Google Android 2.3.3 a vyšší pro smartphony
ÌÌ Google Android 3.0 a vyšší pro tablety
ÌÌ Google Android 4.0 a vyšší pro smartphony a tablety
ÌÌ Windows Phone 8 a vyšší

ÌÌ Supported Mail Systems
ÌÌ Microsoft Exchange
ÌÌ Lotus Notes*
ÌÌ Zimbra*
Bližší technické specifikace Sophos Mobile Control najdete na
sophos.com/mobile

ÌÌ Windows Mobile 6.1 a vyšší

* Dostupné pouze pro instalační model on-premise.

ÌÌ RIM BlackBerry (přes BlackBerry
Enterprise Server 5.0.3 a vyšší)*

Požadavky na server
ÌÌ Windows server 2008 nebo 2012
ÌÌ Java JDK 1.6_20 a vyšš
ÌÌ MS SQL server 2008 nebo 2012

Podporované Directory Services
ÌÌ Microsoft Active Directory
ÌÌ Lotus Notes Directory*
ÌÌ Novell eDirectory*

Vyzkoušejte zdarma
Zaregistrujte si 30 denní zkušební provoz na
sophos.com/mobile
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