
Sophos Central
Sjednocená konzole pro správu vašich produktů Sophos
Sophos Central vám nabízí jedno místo pro správu zabezpečení vašich koncových 

bodů, mobilních zařízení, webů, serverů a bezdrátových sítí. Synchronizovaná 

platforma pro správu zabezpečení vám umožní využít sdílené bezpečnostní 

informace, nasadit politiky podle uživatelů, a nabízí snadnou konfiguraci, detailní a 

souhrnná hlášení a automatická upozornění.

Hlavní výhody

 Ì Automatická upozornění

 Ì Dashboard přehledný pro 
vaše prostředí

 Ì Granulární správa politik 
podle uživatelů

 Ì Sdílení bezpečnostních 
informací ze Security 
Heartbeat

 Ì Automatická synchronizace 
Active Directory

 Ì Pro administrátory 
jednoduchý migrační 
nástroj Sophos Enterprise 
Console

Snadná a efektivní centrální správa
Sophos Central vám pomůže spravovat bezpečnostní politiky a různé produkty z 

jednoho webového rozhraní. Není potřeba nasadit nebo instalovat žádné servery pro 

správu. Vaše koncové body, servery, přístroje a zařízení budou ověřeny přímo pomocí 

Sophos Central, což zajistí aktivaci nového nastavení, odesílání upozornění a sdílení 

kontextových bezpečnostních informací.

Jednoduše a bezpečně od prvního dne
Správa vašeho zabezpečení ze Sophos Central znamená, že již nemusíte instalovat 

nebo nasazovat servery jen proto, abyste mohli začít. Sophos Central poskytuje výchozí 

politiky a doporučené konfigurace, takže zajistí nejefektivnější ochranu od prvního dne.

Synchronizované zabezpečení
Sophos Security Heartbeat umožní vašim produktům Sophos sdílet bezpečnostní 

informace v reálném čase. Sophos Central synchronizuje tyto informace napříč 

vašimi bezpečnostními produkty, vytváří efektivnější ochranu proti pokročilému 

malwaru a cíleným útokům. Abyste mohli využít výhod Sophos Security Heartbeat, 

budete potřebovat Sophos Endpoint Protection a firewall nové generace s operačním 

systémem Sophos Firewall OS.

Partnerská podpora
Váš Sophos Support Partner používá pro správu také Sophos Central, takže pokud by to 

bylo potřeba, můžete mu poskytnout přístup ke své konfiguraci. Máte zájem o kontrolu 

vašeho firewallového nastavení? Žádný problém, váš Sophos Support Partner vám 

pomůže.

Samoobslušný portál pro koncové uživatele
Používáte Sophos Email? Náš samoobslužný portál umožní uživatelům přístup a 

správu jejich e-mailové karantény, takže je možné zpřístupnit i zprávy nedopatřením 

označené jako spam. Mohou také vytvářet a spravovat seznamy povolených a 

blokovaných e-mailových odesílatelů, a tak vylepšit svoje vlastní zabezpečení.



Sophos Central

Vyzkoušejte zdarma
Zaregistrujte si 30denní zkušební provoz na 
sophos.com/central

Správa IT zabezpečení odkudkoli
Zjednodušte si život a zobrazte celé vaše zabezpečení na 

jediné obrazovce. Sophos Central je přístupný přes webový 

prohlížeč z vašeho počítače nebo mobilu. Využívá adaptivní 

design, takže stránka se automaticky optimalizuje podle 

velikosti vaší obrazovky. Vyladili jsme všechny procesy, 

aby byly nejen intuitivní, ale také zlepšily komfort a úroveň 

zabezpečení bez ohledu na to, kde právě jste.

Migrace ze Sophos Enterprise Console
Používáte Sophos Enterprise Console pro správu 

zabezpečení vašich koncových bodů a serverů? Můžete 

migrovat na Sophos Central pomocí našeho praktického 

migračního nástroje. Váš partner Sophos vám může 

doporučit, jestli je potřeba změna licence. Více informací 

najdete na sophos.com/migration

Produkty se správou Sophos Central

Koncový agent Služby Fyzická zařízení

Endpoint Protection1 -
Uživatelé Endpoint Protection s lokální správou 
Sophos Enterprise Console mohou migrovat na správu 
Sophos Central pomocí migračního nástroje

Mobile Control - -

Server Protection - -

Web Gateway - -

Email - - -

Wireless - -

XG Firewall - Podpora partnerské správy prostřednictvím Sophos Central

1 Dříve označený jako Sophos Cloud Endpoint

Technické specifikace
Stačí jen aktualizovat webový prohlížeč a internetové 

připojení.

 Ì Google Chrome

 Ì Apple Safari

 Ì Microsoft Edge

 Ì Microsoft Internet Explorer 11

 Ì Mozilla Firefox

Jak koupit
Jednoduše kupte jeden nebo více produktů spravovaných 

Sophos Central od vašeho oblíbeného partnera.
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Obchodní zastoupení pro východní Evropu
E-mail: salesee@sophos.com
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