Segurança simplificada
As redes atuais e as exigências da informática continuam mais complexas,
porém a segurança não precisa ser assim. Desde a rede aos endpoints e
proteção de servidores, nossos produtos são desenvolvidos para eliminar os
problemas.

Proteção de redes

Nossos produtos de segurança para redes incluem firewall, Wi-Fi, VPN, web e e-mail. Todas as funções
de segurança são totalmente controladas a partir de um único lugar. Além disso, nosso UTM é fácil de
implementar e gerenciar, de forma que os usuários estejam sempre protegidos, onde quer que estejam.

SG UTM

XG Firewall

O pacote definitivo de segurança de rede.

O mais recente em tecnologia de última geração

Secure Wi-Fi

Secure Web Gateway

Conexões Wi-Fi de alto nível e alta segurança.

Proteção web completa em qualquer lugar.

Secure Email Gateway

PureMessage

Proteção simples para um problema complexo.

Boas notícias para você. Más notícias para o spam.

Sophos Central
Administração de segurança sincronizada.

Proteção de usuários e servidores

Desde PCs a telefones inteligentes, tablets e laptops, nossa segurança endpoint protege os usuários sem
interromper seu trabalho e sem sair orçamento atribuído.

Endpoint Protection

Mobile Control

Segurança integral para usuários e dados.

Numeráveis dispositivos, uma única solução

Intercept X

SafeGuard Encryption

Uma abordagem totalmente nova de segurança
para estações de trabalho

Proteção de dados em qualquer lugar

Sophos Clean
Ferramenta avançada de escaneamento e
remoção de programas maliciosos

Server Security
Segurança otimizada para servidores

Sophos Home
Proteção gratuita para computadores
domésticos

Sophos Central
A Sophos Central oferece uma única plataforma atualizada, hospedada pela Sophos, que é
simples e intuitiva. Você já pode criar políticas específicas de um usuário e não apenas do
dispositivo. Com todos os dispositivos em um único local, você pode mapear alertas para permitir
que as decisões de segurança sejam feitas de forma automática.
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Segurança Sincronizada
Com a automatização na descoberta de ameaças na pesquisa e na resposta, a Segurança
Sincronizada revolucionou a detecção de ameaças. Os tempos de resposta a incidentes são
reduzidos exponencialmente, permitindo dedicar recursos táticos à análise estratégica. O Sophos
Security Heartbeat está revolucionando a segurança, sincronizando a segurança da rede e
segurança endpoint de última geração, oferecendo uma proteção inigualável.

Segurança completa sem complicações
A segurança não deveria reduzir a velocidade dos sistemas. Por isso, esforçamo-nos para que
ela afete os recursos o menos possível. Além disso, fazemos com que tanto a implantação como
a configuração das políticas ou limpeza sejam muito simples. A Sophos oferece proteção onde
quer que seja necessário: PCs, laptops, dispositivos móveis, escritórios virtuais e servidores,
assim como gateway de rede, web ou e-mail.
A segurança completa não se limita a detectar ameaças, mas também ajuda a lidar com todos
os pontos que compõem o ciclo de proteção. Por isso, analistas do setor, como o Gartner,
consideram-nos um dos principais em proteção anti-malware, em proteção de dados e de redes.
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SophosLabs
Nosso principal objetivo é proporcionar segurança de alta qualidade para que as empresas
protejam seus dados. As pesquisas de nossos analistas de ameaças, assim como as
ferramentas poderosas que desenvolvem, são o núcleo central do nosso trabalho. Detectamos
rapidamente os perigos mais recentes e atualizamos de forma automática a proteção de nossos
clientes para garantir que os usuários não corram riscos.
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Prêmios e críticas
Analistas e críticos reconhecem a Sophos como líder no setor, ano após ano.
êê Líder do quadrante mágico do Gartner para gestão unificada de ameaças (Unified Threat
Management - UTM), plataformas de proteção de endpoint e proteção de dados móveis
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CHANNEL
PARTNERS

êê Líder do The Forrester Wave™: Gestão da mobilidade empresarial
êê Ganhadora do prêmio de provedora de segurança do ano da CRN, The Channel Company, por
dois anos consecutivos.
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realizar uma avaliação gratuita, visite
es.sophos.com/products
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