
Security made simple.
Moderní sítě a IT požadavky jsou stále komplexnější, ale vaše IT zabezpečení 
takové být nemusí. Naše produkty jsou od základů navržené tak, aby vše 
zjednodušily a odstranily jakékoli komplikace. Od zabezpečení sítí až po ochranu 
koncových bodů a serverů.

Ochrana sítě
Přinášíme vám kompletní řešení na ochranu sítí, včetně firewallu, Wi-Fi zabezpečení, VPN nebo webové 
a e-mailové ochrany. Z jednoho jediného místa budete mít plnou kontrolu nad všemi bezpečnostními 
funkcemi. Navíc naše UTM lze snadno nasadit a spravovat, takže vaši uživatelé jsou vždy v bezpečí, ať už se 
vydají kamkoli.

Ochrana serverů a koncových uživatelů
Ať už chcete zabezpečit počítače, chytré telefony, tablety nebo notebooky, naše ochrana koncových bodů 
chrání uživatele a přitom neruší při práci — vše v rámci rozpočtu na antivirus.

SG UTM
Ultimátní zabezpečení sítě.

Secure Wi-Fi
Super bezpečné, super Wi-Fi.

Secure Email Gateway
Jednoduchá ochrana pro složitý problém.

Endpoint Protection
Komplexní zabezpečení uživatelů a dat.

Intercept X
Zcela nový přístup k zabezpečení koncových 
bodů.

Sophos Clean
Pokročilý skener a nástroj pro odstranění 
malwaru. 

XG Firewall
Revoluce v nové generaci firewallů.

Secure Web Gateway
Kompletní ochrana webu. Kdekoli.

PureMessage
Dobrá zpráva pro vás, špatná pro spam.

Mobile Control
Bezpočet zařízení, jedno řešení.

SafeGuard Encryption
Chrání vaše data, ať jsou kdekoli.

Server Security
Zabezpečení optimalizované pro servery.

Sophos Home
Bezplatná ochrana pro domácí počítače.

Sophos Central
Synchronizovaná správa zabezpečení.
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Sophos Central
Sophos Central vám umožní jednoduchou a intuitivní správu a aktualizaci platforem a produktů 
Sophos. Nyní tak můžete vytvořit bezpečnostní politiky a nasadit je i v závislosti na uživatelích a 
nikoli jen podle zařízení. A jelikož máte z jednoho místa přehled nad všemi zařízeními, můžete pro 
jednotlivá upozornění nastavit automatické procesy a rozhodnutí.

Synchronizované zabezpečení
Synchronizované zabezpečení přináší revoluci do detekce hrozeb, protože automaticky objeví, 
analyzuje a reaguje na hrozby. Snižuje se tak zcela zásadním způsobem doba odezvy na incidenty, 
takže je možné zaměřit taktické zdroje na strategické analýzy. Sophos Security Heartbeat je 
revoluční svou synchronizací síťového zabezpečení nové generace s ochranou koncových bodů nové 
generace, čímž poskytuje jedinečnou úroveň ochrany.

Kompletní a jednoduché zabezpečení
Bezpečnost by vás neměla zpomalovat. Proto klademe důraz na minimální vliv na zdroje. A snažíme 
se, aby nasazení, nastavení politik a odstranění hrozeb bylo maximálně jednoduché. Poskytujeme 
vám ochranu všude, kde ji potřebujete, ať už se jedná o počítače, notebooky, mobilní zařízení, 
virtuální desktopy a servery nebo sítě, webové a e-mailové brány.

Kompletní zabezpečení znamená, že nejen detekujeme hrozby, ale pomůžeme vám vyřešit také 
jakýkoli jiný problém spojený s bezpečností a ochranou. Právě proto nás analytici, jako je společnost 
Gartner, oceňují jako lídra trhu v oblasti ochrany před malwarem, bezpečnosti dat a zabezpečení sítí.

SophosLabs
Naším cílem je přinášet nejlepší IT zabezpečení a ochranu podnikových dat. Srdcem všeho, co 
děláme, jsou naše analýzy hrozeb a vývoj výkonných nástrojů. Zaručujeme bezpečnost uživatelů, 
protože rychle najdeme nejnovější hrozby a automaticky aktualizujeme ochranu všech našich 
zákazníků.

Ocenění a recenze
Analytici a recenzenti oceňují společnost Sophos jako lídra trhu — každoročně.

 ê Lídr Magického kvadrantu společnosti Gartner pro UTM, ochranu koncových bodů a ochranu 
mobilních dat

 ê Lídr podle zprávy “The Forrester Wave™: Enterprise Mobile Management”

 ê Druhý rok v řadě vítěz “The Channel Company’s CRN Award”      
pro bezpečnostního dodavatele roku
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