
Sophos Secure Email
Zabezpečený e-mailový kontejner pro Android a iOS
Sophos Secure Email je kontejnerová, zabezpečená a plně vybavená e-mailová aplikace 
pro Android a iOS. Umožňuje při správě pomocí Sophos Mobile Control izolovat na 
mobilních zařízeních vaše podnikové e-maily, kalendář a kontakty od osobních dat. 
Všechny podnikové informace jsou chráněné AES-256 šifrováním a přístup lze snadno 
odmítnout na základě bezpečnostních pravidel. Sophos Secure Email je dostupný se 
Sophos Mobile Control, naším kompletním řešením pro správu podnikové mobility (EMM).

iOS - hlavní výhody

 Ì Nativní e-mailová iOS 
aplikace, ale s vylepšenou 
administrativní kontrolou

 Ì Možnost využít Sophos 
Secure Workspace 
a SafeGuard Encryption 
k šifrování jednotlivých 
souborů

Android - hlavní výhody

 Ì Snadné a jednotné 
nastavení zabezpečení 
e-mailů napříč různými 
verzemi systému Android

 Ì Přidává Sophos Mobile 
Security pro Android 
a proaktivně chraní před 
malwarem a potenciálně 
nechtěnými aplikacemi

 Ì Možnost využít Sophos 
Secure Workspace 
a SafeGuard Encryption 
k šifrování jednotlivých 
souborů

Jak to funguje
Sophos Secure Email vytváří na mobilním zařízení „zabezpečený kontejner“ pro e-maily, 
kalendář a kontakty. Sophos Secure Email je dostupný pro zařízení se systémem Android 
nebo iOS. E-maily, kontakty a události jsou synchronizované pomocí Microsoft Exchange 
ActiveSync. Všechna data v kontejneru jsou šifrována a aplikace vygeneruje soukromý 
2048bitový šifrovací klíč.

E-mail
Sophos Secure Email pro Android a iOS nabízí všechny důležité funkce špičkové e-mailové 
aplikace.

Funkce Android iOS

Komplexní e-mailový klient se všemi funkcemi pro navigaci, přijímání, 
odesílání a organizování e-mailů na mobilních zařízeních

Hledání e-mailů podle předmětu, odesílatele, příjemce a obsahu

Mapování celé e-mailové struktury složek, včetně přesunutých a smazaných e-mailů

Integrace s modulem Kontakty pro efektivní výběr adresátů

E-mailové přílohy jsou otevřeny v bezpečném kontejneru, takže nehrozí 
únik do aplikací třetích stran, a zůstávají zašifrováné v zařízení

Integrace v Microsoft Exchange prostřednictvím standardního 
protokolu Microsoft ActiveSync ve verzích MES 2007 Active Sync 
12.1, 12.2 nebo MES 2010 Active Sync 14 nebo 14.1

Předdefinované krátké odpovědi na e-maily pro rychlé odpovědi -

Nastavení pro lokální signatury -

Nastavení intervalu synchronizace -



Sophos Secure Email

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

Kontakty
Modul Kontaty chrání podnikové kontakty před neoprávněným 
přístupem. Sophos Secure Email pro Android a iOS umožňuje 
bezpečný přístup ke kontaktům z interního podnikového 
Exchange serveru. Kontakty zašifruje ještě před uložením na 
zařízení. Navíc kontakty jsou dostupné také offline.

Funkce Android iOS

Snadná a bezpečná správa kontaktů

Vytváření a editace kontaktů — online i offline

Integrace s e-mailovým modulem

Přeposílání kontaktů e-mailem -

Ukládání kontaktů do oblíbených nebo 
přidávání kontaktů do seznamů oblíbených

-

Umožňuje synchronizaci telefonních čísel 
a jmen kontaktů s veřejným seznamem kontaktů 
(pokud to dovolí v nastavení IT administrátor)

Kalendář
V modulu Kalendář lze jednoduše, efektivně a bezpečně 
spravovat veškeré události.

Funkce Android iOS

Snadná a bezpečná správa událostí

Efektivní vytváření, přidávání a mazání událostí

Podpora opakovaných událostí

Shrnutí prostřednictvím denních, týdenních, 
měsíčních přehledů a seznamů

Komplexní možnosti ovládání, 
včetně vyhledávání událostí

Synchronizace s Exchange serverem

Vizualizace týdenních čísel kalendáře -

E-mail, Android Kontakty, iOS Kalendář, iOS

Obchodní zastoupení pro východní Evropu
E-mail: salesee@sophos.com
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