Sophos Mobile Security
Chraňte svá zařízení se systémem Android proti malwaru a dalším
hrozbám
Dominance systému Android na trhu mobilních zařízení a vlastní otevřenost systému
jsou důvody dramatického nárůstu mobilního malwaru a potenciálně nechtěných aplikací.
Výzkumná centra SophosLabs zaznamenala jen v roce 2014 více než 1 milion nových
škodlivých kódů a tempo růstu se ještě zrychluje. Malware může způsobit ztrátu dat, ztrátu
dobré pověsti, nečekané náklady a snížení výkonu.
Hlavní výhody

Ochrana a výkon

Antivirová aplikace Sophos Mobile Security chrání vaše zařízení se systémem Android, aniž by došlo

ÌÌ Privacy Advisor varuje
ke snížení výkonu nebo výdrže baterie. Aplikace využívá aktuální informace o hrozbách ze SophosLabs
před možným narušením a antivirového enginu Sophos. To znamená, že vaše aplikace jsou při instalaci automaticky skenovány,
zda neobsahují skrytý malware. Konzistentní výkon Sophos Mobile Security byl oceněn řadou nezávislých
soukromí
ÌÌ Security Advisor
poskytuje tipy, jak
vylepšit zabezpečení
zařízení
ÌÌ Ochrana při ztrátě nebo
krádeži
ÌÌ App Protection přináší
další hesla pro citlivé
aplikace

testovacích agentur, včetně AV-Test.

Ochrana před malwarem

Naše antivirová aplikace Sophos Mobile Security chrání vaše zařízení se systémem Android pomocí
proaktivní identifikace malwaru. Vaše aplikace jsou při instalaci automaticky kontrolovány, zda neobsahují
škodlivý kód. Sophos vás chrání také před potenciálně nechtěnými aplikacemi a aplikacemi s neprověřenou
pověstí, tedy novými aplikacemi, které ještě nemají žádnou známou historii a mohou představovat hrozbu.
Potenciálně nechtěné aplikace (PUA) zahrnují adware, rootkity, dialery a další věci spojené s předchozím
škodlivým chováním, jako například kompromitované certifikáty.

Ochrana webu

ÌÌ Filtrování spamu

Surfujte bezpečně po internetu ze svého zařízení se systémem Android. Sophos Mobile Security kontroluje
všechny webové stránky a porovnává je s databází SophosLabs, jestli nejsou na seznamu škodlivých webů a
případně zabrání uživatelům v přístupu.

ÌÌ Seznam povolených
aplikací

Ochrana aplikací

ÌÌ Ochrana před:
-- Škodlivými aplikacemi

Některé aplikace ve vašem telefonu obsahují více citlivých dat než jiné. App Protection umožňuje
administrátorům využít druhý stupeň autentizace pomocí dalšího hesla.

Privacy Advisor a Security Advisor

-- Škodlivými webovými
stránkami

Privacy Advisor analyzuje všechny nainstalované aplikace, jestli nemohou způsobit narušení soukromí,
jako například pokusy o přístup k vašim osobním datům a kontaktům. Security Advisor analyzuje vaše
nastavení a doporučuje, jak můžete zvýšit vaši bezpečnost.

-- Potenciálně nechtěnými
aplikacemi, jako jsou
adware a další hrozby

Vyzkoušejte zdarma aplikaci Mobile Security na Google Play

-- Aplikacemi
s neprověřenou pověstí

Pokud máte zájem, navštivte Google Play, hledejte „Sophos Mobile Security“ a stáhněte si bezplatnou
verzi. Vyzkoušejte aplikaci, jak dlouho chcete a na kolika zařízeních potřebujete.

Sophos Mobile Security

Správa pomocí Sophos Cloud
(Cloud Mobile Security)
Začněte s jednoduchým rozhraním Sophos Cloud pro správu
mobilního zabezpečení. Řešení Cloud Mobile Security poskytuje
informace o stavu bezpečnosti zařízení i uživatelů a vytváří reporty
pro monitoring, vyhledání a opravu a dodržení shody s předpisy.
Sophos Cloud usnadňuje ochranu koncových bodů, serverů,
e-mailů a mobilních telefonů prostřednictvím jediné konzole.
Začněte s Cloud Mobile Security, a pak přidejte Sophos Cloud
Mobile Control a rozšiřte možnosti své správy mobilních zařízení.
Nebo implementujte Cloud Mobile Security paralelně s jakýmkoli
již existujícím MDM řešením.

Správa pomocí Sophos Mobile Control
Advanced
Získejte centrálně spravovanou mobilní ochranu, přehled
a kontrolu nad nastavením aplikací. Sophos Mobile Control
Advanced aplikuje bezpečnostní politiky vaší společnosti pomocí
kompletního řešení Enterprise Mobility Management (EMM).

Klíčové funkce Sophos Mobile Security
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Výhody Sophos Mobile Security
Cloud Mobile Security

Sophos Mobile Control Advanced

Ochrana před
malwarem a PUA

Reporty o nalezeném a odstraněném malwaru

Reporty o nalezeném a odstraněném malwaru

Při správě pomocí Sophos Cloud Mobile Control ohrožená
zařízení okamžitě aktivují funkce pro zmírnění rizik

Ohrožená zařízení okamžitě aktivují funkce pro zmírnění rizik

Malwarové politiky

Definuje konzistentní politiku pro všechna spravovaná zařízení
pro zajištění odpovídající ochrany a snížení nákladů na podporu

Definuje konzistentní politiku pro všechna spravovaná zařízení
pro zajištění odpovídající ochrany a snížení nákladů na podporu

Seznam povolených
aplikací

Whitelist povolených aplikací

Whitelist povolených aplikací

Ochrana webu

Chrání vaši společnost před infekcí typu drive by download

Chrání vaši společnost před infekcí typu drive by download

Blokování škodlivých stránek

Sophos Mobile Control také blokuje nevhodné weby dle kategorií

Kompletní zabezpečení webového přístupu je
k dispozici prostřednictvím Cloud Web Gateway

Podporované operační systémy
ÌÌ Chtré telefony, tablety a další zařízení se
systémem Android 4.0 a vyšším

Naše antivirová ochrana ve vaší aplikaci
Získejte plné propojení antivirového enginu Sophos s vaší aplikací.
Špičkový antivirový engine Sophos je k dispozici jako SDK. Zeptejte
se našich OEM prodejců na více informací: oem.sales@sophos.com

Vyzkoušejte zdarma
Stáhněte si ještě dnes zdarma aplikaci Sophos
Android Security z Google Play.
Celosvětové obchodní zastoupení
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