Endpoint Protection
Segurança sofisticada e simples para o seu ambiente de área de trabalho.
O Sophos Endpoint Protection facilita a proteção de seus sistemas Windows, Mac
e Linux contra malware e outras ameaças a endpoints. A proteção de endpoints
da Sophos integra tecnologias comprovadas, tais como a detecção de tráfego
mal-intencionado com inteligência de ameaças em tempo real fornecida pelo
SophosLabs, para ajudar a prevenir, detectar e remediar as ameaças facilmente.
As políticas de web, aplicativos e acesso a periféricos podem acompanhar os
seus usuários em qualquer lugar. Além disso, o seu firewall e endpoints podem
compartilhar a segurança sincronizada.
Destaques

Proteção inovadora

ÌÌ Proteção comprovada,
incluindo antimalware,
HIPS e detecção de tráfego
mal-intencionado

O Sophos Endpoint Protection vai muito além da prevenção baseada em assinaturas
de malwares conhecidos. Ele correlaciona comportamentos e atividades suspeitos,
utilizando a inteligência de ameaças em tempo real do SophosLabs. Conte conosco
para a proteção de seus endpoints e dados, das URLs mal-intencionadas até os
códigos de explorações de vulnerabilidades da web e das alterações inesperadas no
sistema aos tráfegos do tipo comando e controle. O resultado é menos computadores
infectados e melhor proteção contra ataques e violações de dados.

ÌÌ Controle da Web, de
aplicativos, de dispositivos
e de dados para uma
abrangente aplicação de
políticas
ÌÌ Filtragem da Web
obrigatória no endpoint,
independentemente dos
usuários estarem dentro ou
fora da rede corporativa
ÌÌ Limpeza de sistema em
nível forense
ÌÌ Escolha o Sophos Central
em nuvem ou instale o
Sophos Enterprise Console
para gerenciar a sua
implantação
ÌÌ Responda
automaticamente a
incidentes ao sincronizar
a segurança entre os seus
endpoints e o firewall

Controle completo
Execute facilmente as suas políticas de web, dispositivos e dados graças à integração
perfeita entre o agente de endpoint e o painel de gerenciamento.
ÌÌ Controle da Web Filtragem da web por categoria,
executada dentro e fora da rede corporativa
ÌÌ Controle de aplicativos Bloqueio de aplicativos por
categoria e nome, bastando apontar e clicar
ÌÌ Controle de periféricos Acesso gerenciado a mídias
removíveis e dispositivos móveis
ÌÌ Prevenção contra perda de dados (DLP) Restrição de fluxo não autorizado
de dados utilizando regras pré-existentes ou personalizadas

Alto Desempenho e agilidade
O Sophos Endpoint Protection é atualizado continuamente para oferecer o melhor
desempenho. O agente leve e compacto mantém os usuários protegidos sem atrasálos. As atualizações de proteção são pequenas, normalmente com menos de 30 KB e,
assim, elas não atrapalham a sua rede e os seus endpoints.

Endpoint Protection

Simplicidade sofisticada

Licenciamento e implantação flexíveis

O Sophos Endpoint Protection oferece ao usuário
funcionalidade sofisticada, associada à experiência simples
e intuitiva. Implantação fácil e rápida, políticas default bem
equilibradas e a configuração automática de HIPS, são apenas
alguns exemplos de como fazemos as coisas de forma
diferente.

Escolha o gerenciamento em nuvem Sophos Central ou
implante o software Sophos Enterprise Console para aplicar
políticas, atualizações e reunir relatórios. Faça o upgrade para
o Sophos Intercept X Advanced para combinar a segurança de
base de endpoints com técnicas modernas.
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Controle da Web / Bloqueio de URL por categoria











Controle de periféricos (ex. USB)











Controle de aplicativo











Firewall de cliente
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Serviço de segurança



Reputação de download

Varredura de arquivo por anti-malware











Proteção em tempo real











Análise de comportamento de
pré-execução (HIPS)











Bloqueio de aplicativo potencialmente indesejado
(PUA, Potentially Unwanted Application)





















Avaliação de patch



Prevenção contra a perda de dados




Exploit Prevention

DETENÇÃO DA EXECUÇÃO
DE AMEAÇAS

Análise de comportamento de
tempo de execução (HIPS)
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Detecção de malware com Deep Learning
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Detecção de tráfego malicioso (MTD)





















































Mitigações ativadas de adversários
Proteção de arquivos contra
ransomware (CryptoGuard)



Proteção a registro de inicialização
e disco (WipeGuard)

INVESTIGUE E REMOVA

Proteção contra Man-in-theBrowser (Safe Browsing)

RESPONDA

INTERCEPT X



Remoção automatizada de malware





Security Heartbeat sincronizado
Análise de causas primárias
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