Endpoint Protection
Wyrafinowana, ale prosta metoda zabezpieczenia
środowiska komputera stacjonarnego.
Sophos Endpoint Protection ułatwia ochronę systemów Windows, Mac i Linux
przed złośliwym oprogramowaniem oraz innymi zagrożeniami, przed którymi stoją
urządzenia końcowe. Sophos Endpoint Protection łączy takie sprawdzone technologie,
jak wykrywanie ruchu złośliwego oprogramowania, z użytecznymi informacjami
dotyczącymi zagrożeń przekazywanymi w czasie rzeczywistym z SophosLabs, co
pozwala z łatwością zapobiegać zagrożeniom, wykrywać je i stosować środki zaradcze.
Polityki korzystania z sieci, aplikacji i urządzeń peryferyjnych mogą towarzyszyć
użytkownikom w każdym miejscu. Twoje zapory i urządzenia końcowe mogą ponadto
wymieniać informacje o zagrożeniach za pomocą funkcji Security Heartbeat.
Najważniejsze informacje
ÌÌ Sprawdzone w działaniu zabezpieczenia, w tym ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, hostowy system
zapobiegania wtargnięciom
(HIPS) i wykrywanie ruchu
złośliwego oprogramowania
ÌÌ Kontrola sieci WWW, aplikacji, urządzeń i danych
z myślą o kompleksowym
wymuszaniu przestrzegania
polityk
ÌÌ Filtrowanie treści internetowych wymuszane na
urządzeniu końcowym bez
względu na to, czy użytkownicy znajdują się w sieci
firmowej czy poza nią
ÌÌ Czyszczenie systemu na
poziomie dochodzeniowym
ÌÌ W celu zarządzania wdrożeniem istnieje możliwość
wyboru rozwiązania Sophos
Central bazującego na
chmurze lub lokalnej instalacji oprogramowania Sophos
Enterprise Console
ÌÌ Automatycznie reaguje na
incydenty, synchronizując
zabezpieczenia między
urządzeniami końcowymi
i zaporą

Innowacyjna ochrona

Sophos Endpoint Protection oferuje coś znacznie więcej niż tylko wykrywanie znanego złośliwego oprogramowania na podstawie sygnatur. Rozwiązanie kojarzy podejrzane zachowania
i działania z wykorzystaniem informacji o zagrożeniach przekazywanych w czasie rzeczywistym z SophosLabs. Począwszy od złośliwych adresów URL i kodu wykorzystującego luki
sieci, aż po nieoczekiwane zmiany systemowe i ruch typu „nakaz i kontrola” (commandand-control) — krok po kroku dbamy o to, by Twoje urządzenia końcowe i dane były zawsze
chronione. Efektem takich działań jest mniejsza liczba zainfekowanych komputerów oraz
lepsza ochrona przed atakami i naruszeniem bezpieczeństwa danych.

Kompletna kontrola

Z łatwością egzekwuj polityki dotyczące sieci, aplikacji, urządzeń i danych dzięki płynnej
integracji z agentem urządzenia końcowego i konsolą zarządzania.
ÌÌ Kontrola sieci Bazujący na kategoriach filtr sieciowy
wykonywany w sieci firmowej i poza nią
ÌÌ Kontrola aplikacji Blokowanie aplikacji według kategorii
lub nazwy za pomocą jednego kliknięcia
ÌÌ Kontrola urządzeń peryferyjnych Zarządzanie dostępem
do nośników wymiennych i urządzeń mobilnych
ÌÌ Zapobieganie utracie danych (DLP) Ograniczanie nieautoryzowanego
przepływu danych za pomocą reguł wbudowanych lub niestandardowych

Niesamowita wydajność

Rozwiązanie Sophos Endpoint Protection jest stale udoskonalane, by zagwarantować
najlepszą wydajność. Lekki agent zapewnia użytkownikom ochronę bez spowalniania ich
pracy. Aktualizacje bezpieczeństwa mają niewielkie rozmiary — zwykle mniejsze niż 30 KB —
dlatego nie zmniejszają przepustowości sieci ani wydajności urządzeń końcowych.

„Przekonaliśmy się, że rozwiązania Sophos dla urządzeń
końcowych są łatwe w obsłudze, bezproblemowe
i spójne. Wdrożenie produktów Sophos dziesięciokrotnie
poprawiło kondycję naszych zabezpieczeń”.
Christopher Prewitt, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa IT i Odzyskiwania Danych, The Lincoln Electric Co.

Endpoint Protection

Wyrafinowana prostota

Elastyczne licencjonowanie i wdrażanie

Sophos Endpoint Protection oferuje wyrafinowane funkcje oraz
intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika. Szybkie
i łatwe wdrażanie, znakomicie zrównoważone polityki domyślne
oraz automatyczna konfiguracja funkcji HIPS to zaledwie kilka
przykładów rzeczy, które robimy w odmienny sposób.

Stosuj polityki i aktualizacje oraz gromadź raporty, wybierając
platformę zarządzania Sophos Central bazującą na chmurze
albo lokalnie wdrażane oprogramowanie Sophos Enterprise
Console. Uaktualnij do Sophos Intercept X Advanced, aby
połączyć podstawową ochronę urządzenia końcowego
z nowoczesnymi technikami.

ENDPOINT PROTECTION
ENDPOINT
PROTECTION
STANDARD

ENDPOINT
PROTECTION
ADVANCED

Ochrona sieci









Reputacja pobierania









Kontrolowanie sieci / blokowanie adresów
URL wg kategorii









Kontrola urządzeń peryferyjnych (np. USB)









Kontrola aplikacji









Zapora klienta
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Wykrywanie złośliwego oprogramowania techniką
Deep Learning
Skanowanie plików w poszukiwaniu złośliwego
oprogramowania









Ochrona w czasie rzeczywistym









Analiza zachowań przed wykonaniem (HIPS)









Blokowanie potencjalnie niechcianych
aplikacji (PUA)















Analizowanie poprawek



Zapobieganie utracie danych



Zapobieganie działaniu programów
wykorzystujących luki
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Analiza zachowań podczas wykonywania (HIPS)




Wykrywanie złośliwego ruchu (MTD)





















































Synchronized Security Heartbeat
Analiza źródeł problemów
Sophos Clean

Dział sprzedaży w Polsce:Sophos Ltd. (Poland)
ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa
Email: salesee@sophos.com
Oxford, Wielka Brytania
© Prawo autorskie 2018. Sophos Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma zarejestrowana w Anglii i Walii, nr 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos to zastrzeżony znak handlowy firmy Sophos Ltd. Wszystkie inne wymienione nazwy produktów i firm to znaki
handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe odnośnych właścicieli.
2018-06-08 DSPL (MP)






Ochrona dysku i rekordu rozruchowego (WipeGuard)
Ochrona przed atakami Man-in-the-Browser
(bezpieczne przeglądanie)
Automatyczne usuwanie złośliwego
oprogramowania





Aktywne unikanie przeciwników
Ochrona przed plikami ransomware (CryptoGuard)



