Sophos Mobile
Mobilna wydajność z Sophos Security
Sophos Mobile zapewnia bezpieczeństwo mobilnym użytkownikom. Sprawdza się
idealnie w firmach, które chcą skrócić czas i zmniejszyć wysiłki poświęcane na
ochronę urządzeń mobilnych i zarządzanie nimi. Sophos Mobile to rozwiązanie do
zarządzania mobilnością przedsiębiorstw (EMM, Enterprise Mobility Management),
które chroni również dane firmowe przechowywane na urządzeniach osobistych
i służbowych bez zakłócania prywatności użytkowników.
Najważniejsze
informacje
ÌÌ Kompletne rozwiązanie EMM
ÌÌ Zarządzaj urządzeniami
z systemami iOS, Android
i Windows Mobile
ÌÌ Zarządzaj notebookami,
komputerami
stacjonarnymi i tabletami
z systemem Windows 10
ÌÌ Wdrażaj produkty
obsługiwane przez Sophos
Central lub instaluj je lokalnie
ÌÌ Sophos Container do obsługi
poczty e-mail, dokumentów
i treści internetowych
ÌÌ Bezproblemowe
zarządzanie kontenerowe
urządzeniami prywatnymi
wykorzystywanymi do
celów służbowych (BYOD)
ÌÌ Zarządzanie
przedsiębiorstwem
z systemu Android
ÌÌ Elastyczny portal
samoobsługowy
ÌÌ Nagradzane rozwiązanie
Mobile Security dla
systemu Android

Bezpieczne zarządzanie mobilnością przedsiębiorstwa
Sophos Mobile to wszechstronne rozwiązanie EMM oferujące bogate funkcje
zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM, Mobile Device Management), zarządzania
aplikacjami mobilnymi (MAM, Mobile Application Management), zarządzania treściami
mobilnymi (Mobile Content Management, MCM) oraz funkcje ochrony urządzeń
mobilnych (Mobile Security). Zarządzaj wszystkimi urządzeniami mobilnymi
z systemem iOS, Android i Windows 10 za pomocą komputerów z systemem
Windows 10, zyskując ujednoliconą firmową politykę zgodności i bezpieczeństwa.
Ponieważ w Sophos bezpieczeństwo jest obecne we wszystkim, co robimy,
Sophos Mobile zabezpieczy i zagwarantuje ochronę wszystkich danych firmowych,
użytkowników i urządzeń.

Chroń dane firmy i zagwarantuj prywatność danych osobistych
Ochrona i zabezpieczanie danych firmy przechowywanych na urządzeniach firmowych
i prywatnych ma decydujące znaczenie. Aby mieć pewność, że dane firmowe są
bezpieczne, a dane osobiste pozostają poufne, Sophos Mobile oferuje kontener
na pocztę e-mail i dokumenty, który można zainstalować z funkcją zarządzania
samym urządzeniem lub bez niej. Zarządzanie kontenerowe oferuje administratorom
możliwość kontrolowania treści korporacyjnej bez naruszania prywatności
użytkowników, co sprawdza się idealnie w scenariuszach BYOD.

Elastyczne opcje wdrażania
Zabezpiecz zasoby IT i szybko rozpocznij pracę, wdrażając aplikację Sophos Mobile
z udostępnianym w hostingu internetowym rozwiązaniem Sophos Central, które
pozwala zarządzać wszystkimi produktami Sophos z poziomu pojedynczego,
ujednoliconego interfejsu administratora. Szybko i łatwo dodawaj kolejne warstwy
ochrony urządzeń końcowych, sieci i serwerów. Nieważne czy zdecydujesz się na
wdrożenie aplikacji Sophos Mobile obsługiwanej z platformy Sophos Central, czy
instalację lokalną, wszystkie funkcje pozostaną takie same.

Zdalna konfiguracja i ustawianie
Skróć czas zarządzania użytkowaniem urządzeń mobilnych w firmie, aby zwiększyć
produktywność i mieć pewność zmniejszenia powiązanego ryzyka. Zdalnie konfiguruj
urządzenia BYOD oraz firmowe z wykorzystaniem zaawansowanego zbioru polityk, profilów
i konfiguracji, a także instaluj, usuwaj i kontroluj aplikacje na tych urządzeniach. Zmniejsz
liczbę połączeń z działem pomocy technicznej, oferując użytkownikom pomoc za pośrednictwem elastycznego portalu samoobsługowego — całkowicie bez udziału personelu IT.
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Sophos Mobile
Zarządzanie urządzeniami
mobilnymi

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

Zarządzanie treściami mobilnymi

Mobilne bezpieczeństwo

ÌÌ Zdalne konfigurowanie urządzeń
ÌÌ Zarządzanie zasobami
ÌÌ Raportowanie i zgodność

ÌÌ Zdalna instalacja i usuwanie
ÌÌ Korporacyjny sklep z aplikacjami
ÌÌ Kontrolowanie aplikacji

ÌÌ Bezpieczne publikowanie
dokumentów
ÌÌ Bezpieczny kontener Sophos
ÌÌ Zarządzanie kontenerowe
ÌÌ Zarządzanie konteneryzacją
rodzimego systemu operacyjnego

ÌÌ Technologia ochrony
przed phishingiem
ÌÌ Ochrona przed złośliwym
oprogramowaniem
ÌÌ Ochrona sieci
ÌÌ Filtrowanie treści internetowych

Produktywność — pozwól użytkownikom
pracować na dowolnym urządzeniu

Prostota — łatwe konfigurowanie,
zarządzanie i utrzymywanie

Sophos Mobile zapewnia firmom poprawę produktywności,
ponieważ pozwala pracownikom bezpiecznie korzystać
z własnych urządzeń mobilnych w pracy. Szeroka gama
funkcji bezpieczeństwa i zarządzania gwarantuje, że
użytkownicy, dane i urządzenia pozostają bezpieczne —
na przykład dzięki skonfigurowaniu dostępu do danych
biznesowych i poczty e-mail na osobistych lub firmowych
urządzeniach mobilnych.

Pracę z aplikacją Sophos Mobile można szybko rozpocząć,
jeśli zostanie wdrożona jako rozwiązanie obsługiwane przez
platformę Sophos Central. Można również zdecydować się
na instalację na lokalnym urządzeniu. Intuicyjny interfejs
administratora oraz elastyczny portal samoobsługowy
skracają czas poświęcany przez administratorów na
codzienne czynności związane z zabezpieczaniem
urządzeń mobilnych i zarządzaniem nimi, co pozwala
ograniczyć łączne koszty eksploatacji.

Bezpieczeństwo — użytkownicy, dane
i urządzenia
Sophos Mobile chroni i zabezpiecza ważne dane oraz
urządzenia firmowe. Wrażliwe firmowe dokumenty
i wiadomości e-mail są chronione w oddzielnie
zarządzanych kontenerach, co gwarantuje ciągłe
bezpieczeństwo danych firmowych. Dotyczy to także
urządzeń prywatnych, których można używać w celu
uzyskania dostępu do danych firmowych bez naruszania
prywatności właściciela. Użytkownicy są chronieni
przed złośliwymi treściami za pomocą technologii
antyphishingowej i funkcji ochrony sieci, a aplikacja Sophos
Mobile Security chroni urządzenia przed zagrożeniami,
złośliwym oprogramowaniem oraz programami
ransomware.

Wartość — ekonomiczna ochrona
urządzeń mobilnych
Licencje Sophos Mobile bazują na liczbie użytkowników,
a nie liczbie urządzeń mobilnych, co oznacza, że nie trzeba
się martwić o użytkowników korzystających z więcej
niż jednego urządzenia. Przystępne i elastyczne ceny
licencji pozwalają chronić i kontrolować urządzenia całej
organizacji bez ponoszenia zbędnych wydatków i opłacania
nieprzydatnych funkcji.

Sophos Mobile

Zaawansowane kontenery
Spraw, by wrażliwe dane firmowe były bezpieczne i odseparowane od danych osobistych przechowywanych na
urządzeniach, korzystając z narzędzia Sophos Container szyfrowanego 256-bitowym algorytmem AES. Łatwe w obsłudze
aplikacje na systemy iOS i Android zapewniają użytkownikom dostęp do treści przechowywanej w kontenerach: Sophos
Secure Email do ochrony wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarzy oraz Sophos Secure Workspace do ochrony
dokumentów i korporacyjnego przeglądania sieci. Sophos Container oszczędza czas dzięki bezproblemowej konfiguracji
komunikacji e-mail i dostępu do danych. Chroni użytkowników przed złośliwymi łączami w dokumentach i wiadomościach
za pomocą technologii antyphishingowej. Dostęp do kontenera można również ograniczyć według godziny, sieci Wi-Fi czy
lokalizacji geograficznej.
Ponadto można korzystać z funkcji konteneryzacji rodzimego systemu operacyjnego, takich jak Android Enterprise (Android
for Work), iOS czy Samsung Knox.

Zarządzanie treścią mobilną bez zarządzania urządzeniami
Zarządzanie kontenerowe zapewnia administratorom możliwość kontroli treści korporacyjnej w aplikacjach Sophos
Secure Workspace i Sophos Secure Email bez konieczności zarządzania samymi urządzeniami mobilnymi. Sprawdza się
to znakomicie w sytuacjach „przynieś własne urządzenie” (BYOD), ponieważ firmowe dane i wiadomości e-mail można
chronić bez naruszania prywatności użytkowników.

Sophos Secure Email

Sophos Secure Email to w pełni funkcjonalna
i bezpieczna aplikacja, która umożliwia
skonteneryzowane zarządzanie danymi
osobowymi w systemach Android i iOS oraz pozwala
izolować firmowe wiadomości e-mail, kalendarze i kontakty
od danych prywatnych przechowywanych na urządzeniach
mobilnych. Pozwala łatwo odwoływać dostęp za pomocą
reguł zgodności urządzeń. Dzięki Sophos Secure Email
można szybko, bezpiecznie i spójnie synchronizować
firmowe wiadomości e-mail między różnymi modelami
urządzeń pracujących pod kontrolą różnych systemów
operacyjnych.

Najważniejsze cechy:
ÌÌ Obsługa macierzystej poczty e-mail
ÌÌ Skonteneryzowany firmowa poczta e-mail
idealnie współpracuje z urządzeniami BYOD
ÌÌ Łatwe i spójne konfigurowanie ochrony poczty e-mail
między różnymi wersjami systemów operacyjnych
ÌÌ Technologia antyphishingowa chroniąca
użytkowników przed złośliwymi łączami
w wiadomościach e-mail i innych dokumentach
ÌÌ Załączniki e-mail otwierane w bezpiecznym
kontenerze pozostają zaszyfrowane
ÌÌ Kontrola danych opuszczających kontener
(np. ograniczenia kopiowania i wklejania,
otwierania za pomocą itp.)

Sophos Secure Workspace

Sophos Secure Workspace to współpracująca
z systemami iOS i Android aplikacja do skonteneryzowanego zarządzania treścią mobilną, która oferuje bezpieczną metodę kontrolowania, rozpowszechniania i edytowania dokumentów firmowych oraz wyświetlania
treści internetowej. Pozwala edytować dokumenty pakietu
Office bez wyciągania ich z kontenera, dzięki czemu szyfrowana treść pozostaje bezpieczna. Gdy aplikacja jest zarządzana
za pomocą rozwiązania Sophos Mobile, administratorzy mogą
z łatwością ograniczać dostęp do treści na podstawie reguł
zgodności urządzeń. W połączeniu z rozwiązaniem Sophos
SafeGuard Encryption aplikacja Sophos Secure Workspace
umożliwia bezproblemową wymianę szyfrowanych plików —
przechowywanych lokalnie lub w chmurze — między użytkownikami systemów iOS, Android, Windows i macOS.

Najważniejsze cechy:
ÌÌ Bezpieczne przechowywanie dokumentów za
pomocą 256-bitowego szyfrowania AES
ÌÌ Przekazywanie plików na urządzenia
z centralnego interfejsu administratora
ÌÌ Technologia antyphishingowa chroniąca użytkowników
przed złośliwymi łączami w dokumentach
ÌÌ Wyświetlanie i edytowanie tekstu, plików PDF, skompresowanych archiwów oraz dokumentów pakietu Office
ÌÌ Korporacyjna przeglądarka internetowa zapewniająca
bezpieczny dostęp do sieci intranetowych
i korporacyjnych witryn internetowych
ÌÌ Dostęp do plików ze wszystkich czołowych usług
chmury, w tym z dowolnej usługi WebDAV
ÌÌ Pobieranie kluczy szyfrowania i przywracania
z serwera szyfrowania Sophos SafeGuard (wymaga
oprogramowania Sophos SafeGuard 8)
ÌÌ Współpraca z plikami HTML5 zabezpieczonymi hasłem
ÌÌ Bezpieczne fotografowanie i przechowywanie
zdjęć dzięki funkcji Secure Photo
ÌÌ Bezpieczne zarządzanie hasłami i przechowywanie
ich za pomocą formatu KeePass
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Sophos Mobile Security

Najważniejsze cechy:

Aplikacja Sophos Mobile Security chroni urządzenia Android
przed pogorszenia wydajności czy skróceniem czasu
eksploatacji baterii. Wykorzystując czołową technologię
Sophos chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem,
Sophos Mobile Security oferuje nagradzane metody
ochrony przed wirusami i programami ransomware oraz
funkcje wykrywania potencjalnie niechcianych aplikacji,
asystenta prywatności, ochronę ruchu sieciowego, filtr
niechcianych treści internetowych oraz wiele więcej. Sophos
Mobile Security stale monitoruje kondycję urządzenia
i natychmiast powiadamia użytkownika o naruszeniach
bezpieczeństwa. Może także podejmować działania
zaradcze lub automatycznie odmawiać dostępu do zasobów
korporacyjnych. Ponadto aplikacja Sophos Mobile Security for
Android oferuje magazyn haseł, bezpieczny skaner kodów QR
oraz moduł uwierzytelniania za pomocą haseł jednorazowych.

Nagradzane rozwiązanie bezpieczeństwa
dla systemu Android

Aplikacja Sophos Mobile Security może się pochwalić długą
i nieprzerwaną serią doskonałych 100% ocen punktowych
w kompleksowym teście aplikacji zabezpieczających na
system Android, przeprowadzanym przez organizację AVTEST. W 2015 roku zdobyła nagrodę AV-TEST Best Android
Security 2016, a wcześniej nagrodę AV-TEST Best Protection.

ÌÌ Ochrona przed złośliwymi aplikacjami i witrynami
internetowymi, programami ransomware,
spamem, potencjalnie niechcianymi
aplikacjami i aplikacjami o niskiej reputacji
ÌÌ Filtrowanie niechcianych treści internetowych
ÌÌ Asystent prywatności
ÌÌ Białe listy aplikacji
ÌÌ Bezpieczny skaner kodów QR
ÌÌ Uwierzytelnianie za pomocą haseł jednorazowych
ÌÌ Bezpieczne zarządzanie hasłami i przechowywanie
ich za pomocą formatu KeePass
Pobierz aplikację Sophos Mobile Security for Android do
użytku osobistego z adresu www.sophos.com/freetools.
Aplikacja Sophos Mobile Security for iOS z zestawem
wygodnych narzędzi bezpieczeństwa dla urządzeń
iOS jest również dostępna do pobrania z adresu
www.sophos.com/freetools.

Przegląd licencji
Sophos Mobile Advanced

Sophos Mobile Standard

Zarządzanie z platformy Sophos Central lub instalacja lokalna

Sophos Mobile Security
Tylko Sophos Central

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

-

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi

-

Zarządzanie treściami mobilnymi

-

-

Sophos Container (Secure Email, Secure Workspace)

-

-

Zarządzanie bezpieczeństwem mobilnym (dla systemów Android)

-

Pakiet Mobile SDK

-

-

Wypróbuj teraz za darmo
Zarejestruj się i odbierz bezpłatną,
30-dniową wersję testową pod adresem
sophos.com/mobile
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