Sophos UTM
Kompleksowa ochrona dla Twojego biznesu
ÌÌ Complete Security: Kompleksowe
zabezpieczenia klasy enterprise
zawierające: firewall, VPN, IPS,
ochronę antyspamową, filtrowanie
stron internetowych i kontrolę
aplikacji.

ÌÌ Otwarta architektura: Rozwiązanie
jest w pełni kompatybilne z
serwerami z architekturą Intel,
umożliwiając elastyczne rozszerzanie
funkcjonalności o dodatkowe
mechanizmy bezpieczeństwa.

ÌÌ Ochrona w każdym miejscu:
Bezpieczeństwo użytkownikow
gdziekolwiek pracują, poprzez ochronę
sieci i stacji końcowych, a także dane
w „chmurze” (dostępne wkrótce).

ÌÌ Bezobsługowy VPN i Wi-Fi: Możliwość
łączenia oddziałów tunelem VPN
w kilka minut dzięki jego prostocie
konfiguracji oraz rozszerzeniom do
konfiguracji sieci bezprzewodowych

ÌÌ Subskrypcje modularne: Oferujemy
dodatkowe subskrypcje, które
umożliwiają projektowanie poziomu
ochrony odpowiedniego dla Twojej
firmy.

ÌÌ Łatwość korzystania: Rozwiązanie
to zostało zaprojektowane z myślą
o potrzebach firm każdej wielkości.
Zoptymalizowane zostało tak, aby
konfigurowanie i korzystanie z jego
funkcji nie wymagało od użytkownika
specjalistycznej wiedzy.

ÌÌ Różnorodność opcji wdrożenia:
Rozwiązanie sprzętowe,
oprogramowanie lub rozwiązanie
wirtualne – każde z nich zapewnia
identyczny zestaw funkcji niezależnie
od ilości użytkowników.

Sophos UTM to zintegrowane rozwiązanie modularne,
które pomaga w administracji sieciami komputerowymi,
dodatkowo oferując moduły bezpieczeństwa. Zabezpieczając
ponad 100 000 sieci komputerowych w ponad 60 krajach
Sophos UTM chroni przed najnowszymi zagrożeniami i
atakami, zwiększając produktywność pracowników. Ponadto
minimalizuje koszty i nakłady pracy administratorów
sieciowych i specjalistów ds. bezpieczeństwa IT.
Wybierz platformę odpowiednią dla Twojej firmy
System Sophos UTM oferuje kompleksową ochronę UTM i może być wdrożony jako rozwiązanie
sprzętowe, wirtualne lub jako oprogramowanie instalowane na własnym serwerze.
Modele sprzętowe Gama urządzeń Sophos UTM to rozwiązania
o wysokiej wydajności i niezawodności, oparte na specjalnie
przygotowanym systemie operacyjnym wraz z przygotowanymi
aplikacjami do zabezpieczeń sieci wykorzystujące platformę
serwerową Intel.
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Przepustowość firewall

1,8 Gbit/s

3 Gbit/s

3,4 Gbit/s

6 Gbit/s

6 Gbit/s

10 Gbit/s

Przepustowość VPN

180 Mbit/s

480 Mbit/s

700 Mbit/s

780 Mbit/s

900 Mbit/s

1.100 Mbit/s

Przepustowość IPS

240 Mbit/s

750 Mbit/s

1.300 Mbit/s

2.000 Mbit/s

2.200 Mbit/s

2.700 Mbit/s

Przepustowość antivirus (proxy)

70 Mbit/s

165 Mbit/s

235 Mbit/s

520 Mbit/s

560 Mbit/s

980 Mbit/s

Przepustowość UTM

45 Mbit/s

95 Mbit/s

165 Mbit/s

300 Mbit/s

340 Mbit/s

575 Mbit/s

Ilość jednoczesnych połączeń

120.000

300.000

600.000

1,4 Mio.

1,7 Mio.

2,5 Mio.

Tunele VPN IPSec

25

125

400

800

1.000

1.500

Interfejsy Ethernet

4*GE

8*GE

8*GE

6*GE

10*GE

10*GE

-

-

-

2*GE

4*GE

8*GE

Interfejsy Ethernet (SFP)

Rozwiązanie Sophos UTM w formie oprogramowania
Sophos UTM w wersji oprogramowania to jeden przygotowany
obraz zawierający aplikacje bezpieczeństwa zainstalowane
na specjalnie przygotowanym systemie operacyjnym.
Wyposażone jest dokładnie w takie same funkcje jak
rozwiązanie sprzętowe, jednakże może być zainstalowane na
dowolnym serwerze - zwiększając elastyczność implementacji
rozwiązania w infrastrukturze sieciowej.
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Maszyna wirtualna Sophos UTM dla vmware
Preinstalowane i przygotowane dla środowiska VMware,
rozwiązanie wirtualne Sophos UTM jest oparte na
rozwiązaniu w wersji oprogramowania. Sophos UTM jest
pierwszym produktem typu Unified Threat Management,
który otrzymał certyfikat „VMware Ready“ i „Citrix Ready”.
Dodatkowo funkcjonuje w środowiskach wirtualnych:
Microsoft Hyper-V i KVM.

„Firmę Sophos wybraliśmy ze względu na
kompleksowe rozwiązania, bezproblemową
instalację i zarządzanie oraz korzystną cenę.”
Martin Bělohlávek, Systems Administrator, MAN ČR, MAN Group

Wybierz odpowiednie bezpieczeństwo
Każdy Sophos UTM jest dostarczany z systemem operacyjnym opartym o architekturę Linux.
Aktywowanie darmowej licencji Sophos Essential Network Firewall pozwala całkowicie
bezpłatnie wdrożyć podstawowe zabezpieczenia dla sieci firmowych, takie jak firewall,
narzędzia sieciowe, routing i bezpieczny dostęp zdalny (VPN). W przypadku pojawienia się
nowych potrzeb firma może elastycznie rozszerzać funkcjonalność systemu, dodając wybrane
przedstawione poniżej subskrypcje.
Sophos UTM Network Protection chroni sieć przed
zaawansowanymi atakami i exploitami, niemożliwymi do
wykrycia przy wyłącznym użyciu rozwiązań firewall.
ÌÌ Produkt oferuje kompletną ochronę IPS oraz zabezpiecza
przed atakami DoS i DDoS.
ÌÌ Urządzenie Sophos RED, wsparcie dla protokołów SSL,
IPsec, L2TP lub PPTP gwarantują szyfrowany dostęp do
sieci firmowej dla mobilnych użytkowników i oddziałów.

Sophos UTM Webserver Protection chroni firmowe
serwery webowe i aplikacje, takie jak Outlook Web Access,
przed zaawansowanymi atakami hakerów w celu zdobycia
informacji.
ÌÌ Chroni informacje poufne i wrażliwe, takie jak karty
kredytowe czy numery ubezpieczenia.
ÌÌ Pomaga zapewnić zgodność w sytuacjach wymagających
użycia rozwiązań typu Web Application Firewall.

Sophos UTM Email Protection chroni pocztę korporacyjną
przed spamem i wirusami oraz zapewnia bezpieczeństwo
danych wrażliwych.

Sophos UTM Wireless Protection oferuje nowe podejście
niewiarygodnie upraszczające działanie bezpiecznych i
niezawodnych sieci bezprzewodowych.

ÌÌ Użytkownicy mogą samodzielnie zarządzać folderem
kwarantanny, białą i czarną listą nadawców oraz
przeszukiwać spersonalizowane logi swojej poczty.
ÌÌ Zatrzymuje zainfekowaną pocztą zanim trafi do
skrzynek odbiorczych oraz chroni dane wrażliwe przed
niewłaściwym wykorzystaniem.

ÌÌ Dzięki centralnemu zarządzaniu sieciami
bezprzewodowymi, zintegrowanymi z Sophos UTM, nie
ma konieczności ręcznej konfiguracji każdego z Access
Pointów, co znacznie redukuje koszty administracyjne.
ÌÌ Umożliwia szybkie konfiguranie punktów dostępowych
typu hot-spot aby zagwarantować tymczasowy dostęp do
Internetu, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Sophos UTM Web Protection zapewnia pełną ochronę ruchu
webowego i umożliwia kompletną kontrolę pracowników wraz
z raportowaniem ich aktywności w Internecie.
ÌÌ Gwarantuje szybkie i precyzyjne wykrywanie wirusów i
spyware oraz priorytetyzuje ruch wykorzystywany przez
aplikacje.
ÌÌ Dynamiczne raporty i analiza komunikacji sieciowej
pozwala na skuteczną ochronę przed wyciekiem danych
firmowych i poufnych informacji.
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Sophos Endpoint Protection (wkrótce dostępny) pozwala
na zarządzanie ochroną antywirusową na komputerach,
laptopach i serwerach, dodatkowo umożliwia kontrolę
podłączanych urządzeń przenośnych.
ÌÌ Zabezpiecza stacje końcowe przed malwarem i utratą
danych, nawet gdy znajdują się poza konrolą bramy
sieciowej np. poza siecią firmową.
ÌÌ Centralnie zarządza politykami dla wszystkich stacji
końcowych niezależnie od tego, gdzie się znajdują.
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Akcesoria dla systemu Gateway
W przypadku zaawansowanych potrzeb można elastycznie
rozszerzyć funkcjonalność systemu Sophos UTM za
pomocą dodatkowych subskrypcji i narzędzi do centralnego
zarządzania, usprawniających procesy biznesowe.
Sophos RED
Bezpieczna komunikacja między oddziałami a centralą
Sophos RED (Remote Ethernet Device) to najprostszy i najtańszy
sposób zabezpieczenia oddziałów firmy, który nie wymaga
lokalnej konfiguracji.
ÌÌ Ustawienia są konfigurowane w centralnym systemie Sophos
UTM i automatycznie dystrybuowane do urządzeń RED.
ÌÌ Dzięki przekierowaniu całego ruchu do centralnego
Sophos UTM, RED zapewnia pełną ochronę UTM nawet w
najmniejszych oddziałach.
ÌÌ Sophos RED pozwala zredukować koszty utrzymania (TCO)
o 80% i eliminuje konieczność udziału specjalistów IT przy
wdrożeniu w oddziałach.
Sophos Access Points
Pewny i wiarygodny dostęp do sieci bezprzewodowych
Wykorzystanie Access Point’ów firmy Sophos w celu
zabezpieczenia firmowych sieci bezprzewodowych.
ÌÌ Są one zarządzane centralnie za pośrednictwem systemu
Sophos UTM, który umożliwia ich pełne monitorowanie.
ÌÌ Access Pointy nie wymagają indywidualnej konfiguracji, co
znacznie obniża koszty administracyjne. Wystarczy podłączyć
Access Point w dowolnym miejscu w sieci, by został on
automatycznie dodany do Sophos UTM.
ÌÌ Dzięki temu Sophos UTM zapewnia pełne zabezpieczenie
Access Pointów i wszystkich klientów bezprzewodowych.

Sophos VPN Clients
Bezpieczeństwo komunikacji użytkowników z centralą
firmy
Klienci VPN firmy Sophos zapewniają dostęp do sieci
firmowej i wszystkich aplikacji z wykorzystaniem technologii
SSL lub IPsec.
ÌÌ Zdalny dostęp do danych w sieci firmowej, z dowolnego
miejsca i o dowolnej porze.
ÌÌ Bezpieczny i elastyczny zdalny dostęp do każdej sieci czy
systemu operacyjnego.
ÌÌ Minimalne nakłady administracyjne bez konieczności
konfigurowania pojedynczych klientów VPN.
Sophos Command Center (bezpłatny):
Centralnie zarządza i monitoruje urządzenia UTM
Sophos Command Center to narzędzie do cetralnego
zarządzania rozwiązaniami Sophos UTM, umożliwiające
pracę ze wszystkimi urządzeniami jednocześnie.
ÌÌ Oferuje raportowanie dotyczące stanu sprzętu jak i
informacji związanych z bezpieczeństwem.
ÌÌ Monitoruje i zarządza wszystkimi urządzeniami z
centralnej konsoli.
ÌÌ Ułatwia pracę administratorom poprzez przyjazny
interfejs.

Spróbuj już teraz, bezpłatnie!
Zarejestruj się na sophos.com/try-utm, aby
otrzymać 30-dniową wersję próbną.
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