Sophos Mobile
Mobil termelékenység a Sophos Security segítségével
A Sophos Mobile biztonságot nyújt a hordozható eszközök felhasználóinak.
A Sophos Mobile Vállalati Hordozható Eszközök Kezelési (EMM) megoldása
olyan cégek számára ideális, amelyek kevesebb időt és energiát akarnak szánni
a hordozható eszközök kezelésére és védelmére, hiszen védi azokat a vállalati
adatokat, amelyek a személyes vagy vállalati készülékeken találhatóak, de
a személyes adatok sem sérülnek.
Főbb jellemzők

Secure Enterprise Mobility Management

ÌÌ Teljes EMM megoldás

A Sophos Mobile egy átfogó EMM megoldás kiterjedt funkciókkal a Mobile Device
Managementhez (MDM) (hordozható készülékek kezelése), Mobile Application
Managementhez (MAM) (mobil applikáció kezelése), Mobile Content Managementhez
(MCM) (a mobil tartalom kezelése), és a Mobile Security-hez. Kezeli az iOS, Android és
Windows 10 mobil készülékeket a Windows 10 számítógépekkel együtt az egységes
vállalati biztonsági stratégia és megfelelési szabályzat biztosítása érdekében. És, mivel
a Sophos-nál minden a biztonságról szól, ezért a Sophos Mobile védi és biztonságban
tartja az üzleti adatokat, felhasználókat és a készülékeket.

ÌÌ A következőkkel
alkalmazható: iOS, Android,
és Windows Mobile
készülékek
ÌÌ A következőkkel
alkalmazható: Windows 10
laptopok, asztali gépek és
táblagépek
ÌÌ A Sophos Central hosztjára
vagy a telephelyre telepítve
ÌÌ Sophos konténer
az e-mailekhez,
dokumentumokhoz és
webtartalmakhoz
ÌÌ Csak konténeres kezelés
a zavartalan BYOD
érdekében
ÌÌ Kezeli az Android
enterprise-t Rugalmas
önkiszolgáló portál
ÌÌ Díjnyertes Mobile Security
(mobil biztonság)
Androidhoz

Védi az üzleti adatokat és a személyes adatokat
A személyes vagy vállalati készülékeken tárolt üzleti adatok védelme és biztonságban
tartása kulcsfontosságú. Az üzleti adatok és a személyes információk védelme
érdekében a Sophos Mobile egy olyan konténerrel rendelkezik az e-mailek és
dokumentumok számára, amely a készülék kezelésével vagy akár anélkül is telepíthető.
A csak konténeres kezeléssel a rendszergazdák a felhasználók személyes adatainak
sérelme nélkül ellenőrizhetik a vállalati tartalmakat, ami BYOD forgatókönyveknél ideális.

Rugalmas telepítési lehetőségek
Takarítson meg IT erőforrásokat, és telepítse a Sophos Mobile-t a hosztos és a web alapú
Sophos Centrallal együtt, amelyben az összes Sophos terméket egy egyesített rendszergazda-interfészen kezelheti. Adjon hozzá további végpont- , hálózat- és szerverbiztonsági
szinteket gyorsan és könnyedén. Mindegy, hogy a Sophos Central hosztra telepíti a Sophos
Mobile-t vagy a telephelyen telepíti, a funkciói és a működése nem változnak.

Távoli konfiguráció és beállítás
Töltsön kevesebb időt a hordozható eszközök cégen belüli használatának
engedélyezésével l a jobb hatékonyság érdekében, és dőljön hátra nyugodtan
abban a tudatban, hogy az ezekkel járó kockázatok így alacsonyabbak. Konfigurálja
a BYOD-t vagy a vállalati eszközöket távolról házirendek, profilok és konfigurációs
opciók széles választékával, és telepítsen, távolítson el, és kezeljen appokat
ezen készülékeken. Csökkentse az ügyfélszolgálati hívásokat azzal, hogy segít
a felhasználóknak megismerni a rugalmas önkiszolgáló portált az IT bevonása nélkül.

Sophos Mobile
Sophos Mobile
Mobile Device Management
ÌÌ Készülékek távoli konfigurációja
ÌÌ Eszközkezelés
ÌÌ Jelentés és megfelelőség

Mobile Application Management
ÌÌ Telepítés és eltávolítás távolról
ÌÌ Enterprise App bolt
ÌÌ App vezérlés

Hatékonyság – Tegye lehetővé,
hogy munkatársai olyan készüléken
dolgozhassanak, amilyenen akarnak
A Sophos Mobile-lal a vállalatok növelhetik a hatékonyságot,
mivel alkalmazottaik hordozható eszközöket használhatnak
a biztonságos munkavégzéshez. A biztonsági és kezelési
lehetőségek széles tárháza biztosítja, hogy biztonságban
legyenek a felhasználók, az adatok és a készülékek, például
azáltal, hogy hozzáférést állít be a személyes és vállalati
hordozható eszközökön lévő üzleti információkhoz és
e-mailekhez.

Biztonság – A felhasználók, adatok és
készülékek számára
A Sophos Mobile védi a fontos vállalati adatokat
és készülékeket. Az érzékeny üzleti e-maileket és
dokumentumokat külön kezelhető konténerek védik, így
a céges adatok mindig biztonságban vannak – még olyan
felhasználók esetében is, akik személyes készülékkel férnek
hozzá a vállalati információkhoz, de személyes adataik
mégis védve maradnak. A felhasználókat adathalászat
elleni és internetes védelmi technológia védi, a készülékeket
pedig a Sophos Mobile Security app óvja a fenyegetésektől,
kártevőktől és zsarolóvírusoktól.

Mobile Content Management
ÌÌ A dokumentumok
kiadásának biztosítása
ÌÌ A Sophos konténer biztosítása
ÌÌ Csak konténeres kezelés
ÌÌ Az eredeti OS konténerek kezelése

Mobile Security
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ
ÌÌ

Adathalászat elleni technológia
Kártevők elleni védelem
Webes védelem
Webszűrés

Egyszerűség – Könnyen konfigurálható,
kezelhető és karbantartható
A Sophos Mobile-lal percek alatt létrehozhat egy hosztos
megoldást a Sophos Central-ban, vagy telepítheti
a saját telephelyére is. Az intuitív rendszergazdai munka
és a rugalmas önkiszolgáló portál kombinációja által
a rendszergazdáknak kevesebb napi feladatuk lesz
a hordozható eszközök biztosításával és kezelésével, ami
kevesebb összköltséget jelent.

Érték – Biztosítsa hordozható eszközeit
gazdaságosan
A Sophos Mobile licensze a felhasználók létszámára
vonatkozik, nem pedig az eszközök számára, vagyis az sem
probléma, ha egy felhasználónak több készüléke is van.
A megfizethető és rugalmas licensz ára miatt Ön a teljes
szervezete készülékeit kezelheti és biztosíthatja anélkül,
hogy túl sokat kellene költenie kisebb tudású programokra.

Sophos Mobile

Erős konténerek
Biztosítják az érzékeny vállalati információk biztonságát és elválasztását a személyes adatoktól készülékén a biztonságos és
AES-256 kódolású Sophos konténerrel. Az egyszerűen használható iOS-es és Androidos alkalmazásokkal férhetnek hozzá
a felhasználók a konténerekben lévő tartalmakhoz: Sophos Secure Email e-mailekhez, névjegyekhez és naptárokhoz, a Sophos
Secure Workspace a dokumentumokhoz és a vállalati internetes böngészéshez. A Sophos konténer időt takarít meg az egyszerű
e-mailes és adathozzáférési konfigurációval, és védi felhasználóit a dokumentumokban és más tartalmakban lévő rosszindulatú
linkektől az adathalászat elleni technológiával. A konténerhez való hozzáférést is korlátozhatja idő, Wi-Fi vagy hely alapján.
Ezenkívül az eredeti OS konténeres funkciók előnyeit is kihasználhatja, pl. az Android enterprise-t (Android a Munkához)
iOS-t és a Samsung Knox-ot.

Mobil tartalom kezelése a készülékek kezelése nélkül
A Csak konténeres kezeléssel vezérelhetik a rendszergazdák a vállalati tartalmakat a Sophos Secure Workspace és
a Sophos Secure Email appokban a hordozható eszköz kezelése nélkül. Ez a Saját Készülékek Használata (BYOD) esetén
ideális, mert így védhetők és vezérelhetők a vállalati adatok, viszont a személyes adatok is védve maradnak.

Sophos Secure Email
A Sophos Secure Email egy olyan több
funkciós, biztonságos és konténer alapú
személyes információ kezelő (PIM) app
Androidra és iOS-re, amellyel elkülöníthetők az üzleti
e-mailek, naptárak és névjegyek a hordozható eszközön
lévő személy adatoktól. Könnyen visszavonható az
üzleti hozzáférés a készülék megfelelőségi szabályok
alapján. A Sophos Secure Email alkalmazással gyorsan,
biztonságosan és következetesen kezelheti üzleti e-mailjeit
többféle készüléken és OS verziókban is.

Főbb jellemzők:
ÌÌ Eredeti levelezési élmény
ÌÌ A konténerekben tárolt üzleti e-mailek
a BYOD készülékekhez ideálisak
ÌÌ Könnyedén és következetesen konfigurálhatja
a biztonságos e-maileket különböző OS verziókban is
ÌÌ Az adathalászat elleni technológia védi
a felhasználót az e-mailekben vagy
tartalmakban rejlő rosszindulatú linkektől
ÌÌ A biztonságos konténeren belül megnyitott
e-mailek kódoltak maradnak
ÌÌ Ellenőrzi a konténert elhagyó adatokat (pl. a másolás,
beillesztés, megnyitás korlátozása stb.)

Sophos Secure Workspace
A Sophos Secure Workspace egy olyan konténeralapú mobil tartalom kezelő iOS-es és Androidos
app, amellyel biztonságosan kezelheti, továbbíthatja és szerkesztheti az üzleti dokumentumokat, és nézheti
meg a webes tartalmakat. Az Edit Office a dokumentumokat
a konténeres környezet elhagyása nélkül formázza meg annak
érdekében, hogy a kódolt tartalom biztonságban maradjon.
A Sophos Mobile-t használva a rendszergazdák könnyedén
korlátozhatják a tartalmakhoz való hozzáférést a készülék megfelelőségi szabályai alapján. A Sophos SafeGuard Encryptionnel
kombinálva a Sophos Secure Workspace-szel zökkenőmentesen küldheti a kódolt fájlokat – akár a készülékről, akár felhőből
– iOS, Android, Windows, és macOS felhasználóknak.

Főbb jellemzők:
ÌÌ A dokumentumok biztonságosan kerülnek
mentésre AES-256 kódolással
ÌÌ Fájlok oszthatók meg a központi rendszergazda-interfészről
ÌÌ Az adathalászat elleni technológia védi a felhasználót
a dokumentumokban lévő rosszindulatú linkektől
ÌÌ Nézzen és szerkesszen szöveget, PDF-et, tömörített
archívumokat és Office formátumú dokumentumokat
ÌÌ Vállalati Böngésző az intranet és a vállalati
honlapok biztonságos hozzáféréséhez
ÌÌ Hozzáférés a fájlokhoz minden vezető felhő
tárhelyből, köztük bármely WebDAV szolgáltatásból
ÌÌ Kódolás és a visszaállító kulcsok visszavétele
a Sophos SafeGuard kódoló szerverről (ehhez
Sophos SafeGuard 8 szükséges)
ÌÌ Jelszóval védett HTML5 fájlokkal működik
ÌÌ A Secure Photo kódolva készíti és tárolja a fotókat
ÌÌ Biztonságosan kezeli és tárolja
a jelszavakat KeePass formátumban

Sophos Mobile

Sophos Mobile Security

Főbb jellemzők:

A Sophos Mobile Security app a teljesítmény vagy az akkumulátor élettartamának csökkentése nélkül védi Android
készülékét. A legjobb Sophos kártevők elleni technológiával
működő Sophos Mobile Security díjnyertes szintű antivírus és
zsarolóvírusok elleni védelmet kínál vélhetően nemkívánatos
alkalmazások észlelése, személyes adatok védelmére vonatkozó tippek, webes védelem, nemkívánatos tartalmak elleni
webszűrés és sok más mellett. A Sophos Mobile Security
folyamatosan ellenőrzi a készülék állapotát és azonnal figyelmeztet, ha támadás éri, így Ön lépéseket tehet vagy automatikusan visszavonhatja a hozzáférést a vállalati forrásokhoz.
Ezenkívül az Androidos Sophos Mobile Security a következőket tartalmazza: Password Safe (jelszó széf), Biztonságos
QR-kód Olvasó, Egyszeri Jelszvakhoz való Hitelesítő.

Díjnyertes Android védelem
A Sophos Mobile Security hosszú és folyamatos tökéletes
100%-os védelmi értékelést kapott az AV-TEST Androidos
biztonsági appok átfogó összehasonlító értékelésén. Mindezt
az AV-TEST Legjobb Androidos Védelem 2016 díjjal ismerték
el, az AV-TEST Legjobb Védelem 2015-ös díját követően.

ÌÌ Rosszindulatú alkalmazások, weboldalak,
zsarolóvírusok, spam, vélhetően nemkívánatos
alkalmazások (PUA), és rosszhírű appok elleni védelem
ÌÌ Nemkívánatos tartalom elleni webszűrés
ÌÌ Személyes adatok védelmére vonatkozó tippek
ÌÌ Alkalmazásengedélyezés
ÌÌ Biztonságos QR-kód olvasó
ÌÌ Egyszeres jelszó hitelesítés
ÌÌ Biztonságosan kezeli és tárolja
a jelszavakat KeePass formátumban
Töltse le ingyen a Sophos Mobile Security appot Androidra
személyes felhasználásra innen:
www.sophos.com/freetools.
Az iOS-es Sophos Mobile Security is ingyen letölthető
iOS-es készülékekhez való kényelmes biztonsági eszközök
egész sorával együtt innen: www.sophos.com/freetools.

Licensz áttekintése
Sophos Mobile Advanced

Sophos Mobile Standard

Kezelés Sophos Centralban vagy a telephelyre telepítve

Sophos Mobile Security
Csak Sophos Central

Mobile Device Management

-

Mobile Application Management

-

Mobile Content Management

-

-

Sophos konténer (Secure Email, Secure Workspace)

-

-

Mobile Security Management (Androidra)

-

Mobile SDK

-

-

Próbálja ki most ingyen
Regisztráljon a 30-napos, ingyenes
értékeléshez a sophos.com/mobile oldalon
Sales Eastern Europe
Email: salesee@sophos.com
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