Endpoint Protection
Kifinomult, mégis egyszerű védelem az asztali környezete számára.
A Sophos Endpoint Protection egyszerűen biztosíthatja Windows, Mac és Linux rendszereit
a kártevők és egyéb végpontfenyegetések ellen. A Sophos Endpoint Protection olyan bevált
technológiát is magában foglal, mint a rosszindulatú forgalom észlelése a SophosLabsből
érkező valós idejű fenyegetéssel kapcsolatos információkkal, amelyek egyszerűen
segítenek megelőzni, kimutatni és orvosolni a fenyegetéseket. A web-, alkalmazás- és
periférikus hozzáférési-házirendek garantálják, hogy követni tudja a felhasználókat, bárhol
is legyenek. Ráadásul tűzfala és végpontjai megoszthatják a biztonsági heartbeatet.
Főbb jellemzők
ÌÌ Bevált védelem, beleértve
a rosszindulatú programok
elleni védelmet, a HIPS-et
és a rosszindulatú forgalom
észlelését
ÌÌ Web, alkalmazás, eszköz
és adat felügyelet a
házirendek átfogó
érvényesítése érdekében

Innovatív védelem
A Sophos Endpoint Protection túllépett az ismert kártevők aláírás-alapú észlelésén.
A Sophos Labs-től származó valós idejű biztonsági információk alapján elemzi a
gyanús viselkedést és tevékenységeket. A káros URL-ektől a web exploit kódokig, a
váratlan rendszermódosításoktól a C&C adatforgalomig, mindenre felügyelünk, hogy a
végpontok és az adatok védve legyenek. Az eredmény: kevesebb fertőzött számítógép
és megfelelőbb védelem a támadások és adattámadások ellen.

Teljes körű felügyelet
Érvényesítse egyszerűen web-, alkalmazás-, eszköz- és adatházirendjeit a végpontok
és a menedzsment konzol zökkenőmentes integrációjának köszönhetően.

ÌÌ Webszűrés érvényesítése
a végponton, függetlenül
attól, hogy a felhasználó a
hálózaton belül vagy
kívül tartózkodik

ÌÌ Webfelügyelet Kategóriaalapú webszűrés érvényesítése a vállalati hálózaton kívül
és belül

ÌÌ Magas szintű
rendszertisztítás

ÌÌ Perifériás felügyelet Menedzselt hozzáférés az adathordozókhoz és mobileszközök

ÌÌ Válassza a felhőalapú
Sophos Centralt vagy
telepítse a Sophos
Enterprise Console-t
telepített programjai
kezeléséhez
ÌÌ Automatikus válasz
az incidensekre a
végpontjai és a tűzfala
közötti biztonság
szinkronizálásával

ÌÌ Alkalmazások felügyelete Az alkalmazások kategória vagy név szerint blokkolhatók
pár kattintással

ÌÌ Adatfelügyelet (DLP) Korlátozza az engedély nélküli adatforgalmat előre definiált
vagy egyéni szabályokkal

Villámgyors teljesítmény
A Sophos Endpoint Protectiont folyamatosan finomhangoljuk a legjobb teljesítményért.
A kis erőforrásigényű agent a rendszer lassítása nélkül védi a felhasználókat. A védelem
frissítései kicsik — általában 30 KB alattiak —, így egyszerű a frissítés a hálózatban és a
végpontokon.

„A Sophos végpont megoldásait egyszerűen
használhatónak és megbízhatónak találtuk. A Sophos
használata tízszeresére növelte a biztonságot.”
Christopher Prewitt, Manager IT Security and Disaster Recovery, The Lincoln Electric Co.

Endpoint Protection

Kifinomult egyszerűség

Rugalmas licencelés és telepítés

A Sophos Endpoint Protection kifinomult funkcionalitást
nyújt egyszerű és intuitív felhasználói élménnyel párosítva.
A gyors és könnyű telepítés, a kiegyensúlyozott alapértelmezett
házirendek és a HIPS automatikus konfigurálása csak pár példa
arra, hogyan csináljuk jobban a dolgokat.

Választhatja a Sophos Central felhőalapú kezelést vagy
a Sophos Enterprise Console helyi menedzsmentet
is a házirendek, frissítések és jelentések gyűjtésének
alkalmazásához. Frissítsen Sophos Intercept X Advanced
változatra, egyesítse az alap végpontbiztonságot a modern
technikákkal.
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Webfelügyelet / Kategóriaalapú URL blokkolás









Perifériás felügyelet (pl. USB)









Alkalmazásfelügyelet









Kliensoldali tűzfal
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Deep Learning kártevő észlelés
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Rosszindulatú programok elleni fájlvizsgálat









Valós idejű védelem









Futtatást megelőző viselkedésanalízis (HIPS)









Vélhetően nemkívánatos alkalmazások (PUA)
blokkolása













Patch értékelés



Adatvesztés megelőzése




Biztonsági rés megelőzése
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Futtatás közbeni viselkedésanalízis (HIPS)



Rosszindulatú forgalom észlelése (MTD)



















































Lemez és Boot védelem (WipeGuard)



Böngészővédelem (Safe Browsing)
Rosszindulatú programok automatizált eltávolítása





Szinkronizált Sophos Heartbeat
Forráselemzés
Sophos Clean
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Active Adversary Mitigations
Zsarolóvírusok elleni védelem (CryptoGuard)



