Sophos Endpoint Protection
Protecção simples e sofisticada contra vírus e ameaças avançadas,
com filtragem Web e reforço do cumprimento de políticas.
A gama Sophos Endpoint Protection simplifica a protecção de sistemas Windows,
Mac e Linux contra malware e ameaças avançadas, como os ataques direccionados.
Esta protecção de última geração para postos e servidores, integra tecnologias inovadoras como a detecção de tráfego malicioso com a inteligência em tempo real fornecida pelo SophosLabs para ajudar a prevenir, detectar e solucionar ameaças com
a maior simplicidade. Adicionando a filtragem Web, o controlo de dispositivos e de
aplicações e muito mais, num único agente extremamente leve nos postos, as políticas na sua organização são cumpridas onde quer que os seus utilizadores se encontrem.
Destaques

Protecção inovadora

 Protecção inovadora que
inclui anti-malware, HIPS,
detecção de tráfego
malicioso, entre outros

O Sophos Endpoint Protection vai muito além da mera prevenção baseada em assinaturas
de malware conhecido. A solução correlaciona comportamentos e actividades suspeitos,
utilizando a inteligência em tempo real sobre ameaças fornecida pelo SophosLabs. De URLs
e códigos Web maliciosos, a alterações inesperadas no sistema e tráfego originado por
comandos de controlo remoto mal intencionado, interligamos os pontos para que os seus
postos e respectivos dados se mantenham protegidos. Como resultado, obterá uma protecção muito superior contra ataques direccionados, perdas e fugas de dados, e infecções em
computadores.

 Controlo de aplicações,
dispositivos, dados e da Web
para um cumprimento
completo de políticas
 Filtragem Web aplicada
nos postos, mesmo que
os utilizadores se
encontrem fora da rede
 Elevado desempenho,
mesmo em sistemas
mais antigos
 Gestão simples e
centralizada
 Implementação flexível,
e opção entre gestão
baseada na cloud ou
local
 Gestão e protecção
opcional de dispositivos
móveis

Controlo completo
Reforce o cumprimento das suas políticas Web, aplicações, dispositivos e dados com simplicidade, graças à integração perfeita entre o agente nos postos e a consola de gestão.

 Controlo Web: filtragem Web por categorias aplicada mesmo fora da rede empresarial.
 Controlo de aplicações : bloqueio de aplicações por categoria ou nome num só clique.
 Controlo de dispositivos : gestão de acessos a unidades amovíveis/dispositivos móveis.
 Controlo de dados: prevenção contra perda de dados (DLP), por regras pré-definidas ou
personalizadas.

Elevado desempenho
O Sophos Endpoint Protection é contínuamente optimizado para fornecer o melhor desempenho. O agente extremamente leve mantém os utilizadores seguros sem impacto na
performance. As actualizações de segurança são de dimensão reduzida (em média inferiores a 30KB), logo, são transparentes para a sua rede e postos.

Gama Sophos Endpoint Protection

Simplicidade sofisticada

Licenciamento e implementação flexíveis

À semelhança do seu smartphone ou aplicação Web favorita, o
Sophos Endpoint Protection fornece funcionalidade sofisticada
conjugada com uma experiência de utilização simples e intuitiva. Implementação rápida e simples, políticas pré-definidas
equilibradas, e configuração automática do HIPS são apenas
alguns exemplos de quão diferente somos.

Opte por gerir localmente ou baseado em cloud, consoante o
mais adequado à sua organização. O Sophos Cloud oferece uma
consola baseada em Web com políticas que seguem os utilizadores independentemente da plataforma ou dispositivo. A
solução de gestão local fornece um controlo completo sobre a
gestão da sua infra-estrutura. Ambos proporcionam um desempenho excepcional e a protecção pode ser licenciada por utilizador, e não por dispositivo.

Opções de licenciamento
Cloud
Enduser
Protection
Gestão
Políticas baseadas em utilizadores
Anti-malware
HIPS
Protecção Web
Filtragem Web (controlo por categorias)
Detecção de tráfego malicioso
Análise de reputação em downloads

Cloud
Protection
Advanced

Baseado em Web, alojado pela Sophos na cloud





(Win & Mac)







(Win & Mac)



Gestão de pacotes de correcção
Controlo de aplicações
Controlo de dispositivos







Prevenção contra perda de dados (DLP)
Firewall cliente
Sincronização com Active Directory

Cloud
Protection
Standard






Enduser
Protection

Endpoint
Protection
Standard

Baseado em Windows, implementado localmente




(só Windows)



Endpoint
Protection
Advanced




(só Windows)




















(só Windows)











Protecção anti-spam e anti-malware
para Microsoft Exchange







Protecção anti-malware para alojam.
na rede (NetApp, EMC, Oracle)





Gestão de dispositivos móveis





Integração de encriptação para
dispositivos móveis, filtragem Web
e protecção para Android
Sistemas operativos suportados




Opcional

Windows*, Mac,
Windows*, Mac
Windows*, Mac
Windows, Mac,
(*Windows Server (*Windows Server
iOS, Android
Linux, iOS,
requer licença
requer licença
(*Windows Server
Android, Windows
Cloud Server)
Cloud Server)
requer licença
Mobile, Windows
Cloud Server)
Phone, BlackBerry

Windows,
Mac, Linux

Windows, Mac

Nota: Nem todas as funcionalidades se encontram disponíveis em todas as plataformas. Consulte: sophos.com/support/knowledgebase/118620.

Teste gratuitamente
Transfira uma versão de avaliação, totalmente
funcional por 30 dias em sophos.com/free-trials.
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