Sophos Email
Segurança de e-mail na nuvem por inteligência artificial
O Sophos Email é a segurança de e-mail na nuvem controlada através da
simplicidade de uso do painel de gerenciamento unificado do Sophos Central.
Proteja as suas informações confidenciais e o seu pessoal contra ameaças de e-mail
maliciosas e indesejadas, hoje e amanhã, usando o que há de mais moderno em
inteligência artificial.
Destaques

Segurança de e-mails mais perspicaz

Ì Segurança de e-mail
preditiva para bloquear
ameaças conhecidas e
desconhecidas

As ameaças a e-mails de hoje em dia avançam à alta velocidade, e os arquivos malignos
estão cada vez mais se passando por arquivos benignos. As empresas em crescimento
precisam de segurança de e-mail preditiva: uma forma de atacar as ameaças de hoje com
um olho no amanhã.

Ì Dê fim aos ataques de
ransomware, spam e
phishing

Vislumbre o futuro

Ì Proteja dados confidenciais
com criptografia de e-mail
e prevenção contra perda
de dados
Ì Oferece suporte a O365 e
às principais plataformas
Ì Sincronização automática
do Active Directory
Ì Portal de Autoatendimento
controlado por usuários e
admins

Utilizando a mesma tecnologia utilizada em nosso premiado Intercept X, a inteligência
artificial integrada na tecnologia de sandboxing do Sandstorm do Sophos Email é uma rede
neural de aprendizado Deep Learning. É possível detectar cargas de trabalho suspeitas que
contêm ameaças, malwares e aplicativos indesejados, bem como ameaças de alto nível
incorporadas em documentos, incluindo ransomwares. O Sophos Sandstorm detona esses
arquivos em uma série de máquinas virtuais, simulando um ambiente de usuário real,
onde o comportamento pode ser monitorado, proporcionado documentos protegidos, não
apenas PDFs.

Detenha ransomwares
A mais avançada tecnologia anti-ransomware disponível. A segurança do Sophos Email
usa a análise comportamental para deter ransomwares nunca antes vistos e ataques de
boot-record.

Confie na sua caixa de correio
A abordagem multicamada da Sophos bloqueia de maneira precisa e incisiva os ataques de
phishing, incluindo o comprometimento de e-mail corporativo (BEC). A tecnologia de ponta
da Sophos para processamento em linguagem natural detecta e-mails direcionados de
spear phishing por conteúdo e autenticação do remetente. Utilizando modelos de IA em NLP
(Natural Language Processing), o Sophos Email é capaz de entender as palavras dentro de
um contexto, não apenas individualmente, e extrair noções de “urgência” ou de “solicitação
de algo”. A defesa contra remetentes de phishing usa uma combinação de técnicas de
autenticação SPF, DKIM e DMARC, análise de anomalia de cabeçalho, além de verificações
de nome de exibição e similaridade de domínio. Isso lhe permite identificar e permitir e-mails
legítimos e bloquear os impostores, assim você pode voltar a confiar na sua caixa de entrada.

Bloqueie ataques furtivos
Como forma de proteger os seus funcionários contra links a sites maliciosos, a nossa
proteção avançada contra URL supera os invasores que tentam infiltrar URLs de phishing
através de gateways convencionais, retardando o carregamento de malwares para sites
até que o e-mail seja entregue. O Sophos Time-of-Click verifica a reputação do site antes
da entrega e no momento do clique, bloqueando ataques furtivos, que ficam à espreita.

Sophos Email

Proteja dados confidenciais
Proteja dados confidenciais e facilite a conformidade com a
criptografia por push do Sophos Email e DLP.

Controle de Conteúdo
Proteja dados confidenciais com a descoberta de
informações financeiras, conteúdo confidencial e dados
clínicos e de identificação pessoal em todos os seus
e-mails e anexos.
Ì Controle granular das políticas de prevenção
contra violações, incluindo políticas multirregras
para grupos e usuários individuais com
integração incorporada de criptografia
Ì Crie CCLs personalizadas usando as Listas de
Controle de Conteúdo da Sophos ou personalize
modelos predefinidos para CCLs específicas
Ì Gerencie a prevenção contra a perda
de dados de e-mails juntamente com a
proteção next-gen de endpoints

Ì Proteção de URL com Time-of-Click (as
primeiras 100 URLs verificadas)

Implantação flexível
O Sophos Email foi concebido para ser flexível. A criação
de políticas de segurança exclusivas para indivíduos,
grupos ou todo um domínio pode ser feita em minutos,
economizando um tempo valioso.
A integração descomplicada com o Microsoft Office 365,
Google G Suite, Exchange 2003+ no local e vários outros
provedores de e-mail permite que você proteja o seu
serviço de e-mail com o controle do seu domínio e de
registros DNS.

Recursos do Sophos Email
Proteção e Gerenciamento
Varredura de mensagens recebidas
Varredura de mensagens enviadas

Criptografia do e-mail

Domínio / Grupo / Políticas de Usuário

Proteja dados confidenciais e facilite a conformidade. A
criptografia por push do Sophos Email verifica o corpo das
mensagens e os anexos automaticamente quanto a dados
confidenciais, permitindo que você estabeleça políticas
facilmente para bloquear mensagens ou criptografá-las
com apenas alguns cliques. Alternativamente, dê aos
usuários a opção de criptografar seus próprios e-mails com
o nosso suplemento para O365.

Quarentena de administrador e de usuário

Relatórios abrangentes

SPF, DKIM e DMARC de recebimento

O Sophos Email oferece relatórios com dados estatísticos
no painel de controle do Sophos Central na forma de
tabelas e gráficos, com intervalos de datas específicos e
selecionáveis. Os relatórios incluem:
Ì Histórico de mensagens (mensagens excluídas, em
quarentena, em processamento, entregues com
sucesso, com falha na entrega e na fila para entrega)
Ì Detalhes de mensagens (informações de
remetente/destinatário, status, detalhes
de cabeçalho bruto e anexos)
Ì Resumo de mensagens (direção da mensagem e as
quantidades de: mensagens verificadas, mensagens
legítimas, mensagens de spam, mensagens
com vírus, violações de política DLP, ameaças
avançadas, listas de bloqueio em tempo real, listas
de bloqueio da empresa e falhas de autenticação)
Ì Volume de mensagens analisadas pelo
sandbox (Sophos Sandstorm)
Vendas na América Latina
E-mail: latamsales@sophos.com

Vendas no Brasil
E-mail: brasil@sophos.com

Listas de permissão / bloqueio do administrador
AD Sync ou Azure AD Sync
Caixa de entrada de emergência 24
horas por dia, 7 dias por semana
Localidades de processamento de mensagens
(Reino Unido, Alemanha, EUA)

Filtros de anti-spam

Análise de nome de exibição e similaridades de domínio
Proteção BEC
Filtros de antivírus
Proteção de URL Time-of-Click
Sophos Sandstorm
Criptografia de e-mail por push
Criptografa TLS imposta
Prevenção contra a perda de dados
Políticas de controle de conteúdo
(tipos de arquivo e palavras-chave)

Painel de controle de relatórios e relatórios detalhados
Acesso por função através do Sophos Central

Experimente agora
gratuitamente
Registre-se para uma avaliação gratuita de
30 dias em sophos.com/email.
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