Sophos Central
O painel de controle unificado para o gerenciamento de seus produtos Sophos
O Sophos Central permite administrar a proteção a seus endpoints, dispositivos
móveis, encriptação, web, email, servidores, conexões sem fio e mais. Partindo
de uma tecnologia de gerenciamento sincronizado, você se beneficiará do
compartilhamento de inteligência em segurança, políticas que acompanham
os usuários, configuração fácil, relatórios detalhados e alertas de ação.
Destaques

Gerenciamento central simples e eficiente

ÌÌ Alertas de ação

O Sophos Central ajuda a gerenciar as políticas de segurança e administrar vários
produtos a partir de uma única interface da Web. Sem a necessidade de implantar
ou instalar servidores de gerenciamento, os seus endpoints, servidores, dispositivos
e equipamentos passarão diretamente pelo Sophos Central, com objetivo de receber
novas configurações, envio de alertas e compartilhamento de inteligência de
segurança contextual.

ÌÌ Painel de controle resumido
para o seu ambiente
ÌÌ Gerenciamento de políticas
granular e por usuário
ÌÌ Compartilhamento de
inteligência contextual do
Security Heartbeat
ÌÌ Sincronização automática
do Active Directory
ÌÌ Ferramenta de migração
simples para os
administradores do Sophos
Enterprise Console

É fácil começar
Ao gerenciar a sua segurança a partir do Sophos Central, você não precisa mais
instalar ou implantar servidores só para começar. O Sophos Central oferece políticas
default e configurações recomendadas, para assegurar que você tenha a proteção
mais eficaz desde o primeiro dia.

Segurança Sincronizada
O Sophos Security Heartbeat permite aos seus produtos Sophos compartilharem
inteligência sobre segurança em tempo real. O Sophos Central sincroniza essa
inteligência em todos os seus produtos de segurança, criando uma proteção mais
eficaz contra malwares avançados e ataques direcionados. Para se beneficiar do
Sophos Security Heartbeat, você precisa do Sophos XG Firewall trabalhando com
um de nossos produtos para endpoint com gerenciamento Central, como o Sophos
Intercept X.

Suporte para parceiros
O seu Sophos Partner também utiliza o Sophos Central para gerenciar seus negócios,
o que significa que você pode dar acesso à sua configuração, caso necessário. Quer
que alguém verifique a configuração de seu firewall? Sem problemas, o seu parceiro
Sophos pode lhe ajudar.

Capacite os usuários finais com o Portal de Autoatendimento
Está usando o Sophos Email, Device Encryption ou Mobile? O nosso portal de
autoatendimento permite aos usuários acessar e gerenciar a quarentena de seus
e-mails, solicitar chaves de encriptação, gerenciar remotamente seus smartphones, e
muito mais, liberando a sua equipe de helpdesk para focar em outras tarefas.

Sophos Central

Migração do Painel de Controle Sophos
Enterprise
Já usa o Painel de Controle Sophos Enterprise para
gerenciar os seus endpoints e a segurança dos servidores?
Você pode migrar para o Sophos Central usando a nossa
ferramenta de migração. O seu parceiro pode informar se é
necessária uma chave de licença. Saiba mais em sophos.
com/migration.

Especificações técnicas
Tudo o que precisa é um navegador atualizado e uma
conexão de Internet.
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Google Chrome
Apple Safari
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer 11
Mozilla Firefox

Como comprar
Basta comprar de seu parceiro um ou mais destes produtos gerenciados pelo Sophos Central.

Produtos gerenciados pelo Sophos Central
Endpoint Agent

Serviço

Dispositivo físico
Os usuários do Endpoint Protection com o gerenciamento Sophos
Enterprise Console no local podem migrar para o gerenciamento
Sophos Central utilizando a ferramenta de migração
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Experimente agora gratuitamente
Registre-se para uma avaliação gratuita de 30 dias
em sophos.com/central
Vendas na América Latina
E-mail: latamsales@sophos.com

Vendas na Brasil
E-mail: Brasil@sophos.com
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