Intercept X Advanced for
Server with EDR
Rakipsiz Sunucu Koruma
Sophos Intercept X for Server, bulutta, lokalde veyahut hibrit ortamda
bulunan sunucu ortamlarınızı en son zararlı yazılım tehditlerinden korur,
işletmenizin varlıklarına yönelik eşsiz görünürlük sağlar ve sunucularınızda
tam olarak nelerin çalışmasını istediğinize izin vermenizi sağlar.
Öne Çıkan Özellikler
Derin öğrenme ile en iyi
zararlı yazılım koruması
Aktif zararlılara, sistem
açıklarından yararlanan
yazılımlara ve fidye
yazılımlarına karşı koruma
AWS EC2 platformlarında, S3
hizmetlerinizde ve Microsoft
Azure iş yüklerinizde yüksek
performanslı koruma
Yetkisiz sunucu yapılandırma
değişikliklerini önleme

Hepsi Bir Arada Sunucu Koruma
Intercept X for Server, alanında en iyi korumayı ve bütünleşik derinlemesine koruma
çözümlerini bir arada barındırır. Daha önceden hiç görülmemiş zararlı yazılımları durdurur,
fidye yazılımlarını yakalar, tehlikeli suistimal tekniklerini önler ve saldırganları engeller.
Amazon AWS EC2 ve Microsoft Azure platformlarında bulunan iş yüklerinizi korur ve
aynı zamanda Otomatik Ölçekleme Grupları ve Sanal Makinelerde sürekli bir şekilde
güvenlik kurallarınızı yürütür. VM genişleme komut dizisi ve CloudFormation
şablonlarıyla hızlı ve kolay bir kurulum sağlar.

Otomatik Tehdit Tespiti ve Müdahale
Sunucularınız için rakipsiz görünürlüğü Intercept X for Server ile edinin. Kendini
gizlemeye çalışan tehditleri yakalayın, görün, hangi uygulamaların çalışıyor olduğunu
görün ve vakalara otomatik olarak müdahale edin.
EDR, size işletmenizin tüm lokasyonlarında görünürlük sağlar, böylece gizli saldırıları
proaktif olarak tespit edebilir, güvenlik vakalarının hedef ve etkilerini daha iyi anlayabilir
ve işletmenizin güvenlik durumunu tek bir bakışla analiz edebilirsiniz.
Intercept X for Server ve XG güvenlik duvarı birbiriyle iletişim kurabilir. Böylece tehdit
unsuru oluşturan sunucuları izole ederek, zararlı yazılımların bilgisayar ağı içinde
yayılmasını önler ve sunucunuz tehdit unsuru olan yazılımdan arındırılır. Sunucunuz
üzerinde çalışan tüm uygulamalar için yüzde yüz görünürlük elde eder, bilinmeyen
iletişim yollarını engeller.

Sunucunuzun Kontrolünü Ele Alın
Sunucular bir işletmenin en önemli varlığıdır. Intercept X for Server ile neyin çalışıp
çalışmayacağına karar vermek tamamen sizin elinizdedir. Böylece güvenliğiniz sürekli
olarak en yüksek seviyede olur.
Tehdit korumasına, uygulamalara, çevresel cihazlara ve web kontrolüne yönelik hızlı
kural oluşturma özelliği ile bir kaç tıklama ile güvenli hale gelirsiniz. Kurallar, her bir
sunucu için ayrı ayrı uygulanabilir.
Server Lockdown özelliği, sunucunuz yapılandırmasını tek tıklamayla korur ve yetkisiz
erişimleri engeller. Sadece istediğiniz uygulamalar çalışır ve bunu yaparken
sunucunuzun çalışması durmaz.
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Yönetim ve Kurulumu Basitleştirin
Sophos Central, sunucularınızın yönetimini kolaylaştırır. Kural yönetimi, bildirimler ve raporlar tek bir ekrandan ulaşılabilir.
Sophos Central aynı zamanda varsayılan kurallar ve tavsiye edilen yapılandırma seçenekleri ile ilk günden en iyi korumaya
sahip olmanızı sağlar. Fiziksel, sanal ve bulut platformlarındaki ortamlarınız için tek bir lisanslama tipi mevcuttur.
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*
En son vakaları, bunlara ait öncelikleri, zararlı yazılım tiplerini ve etkilenmiş olan sunucuları
anında görün
Sunucularınıza özel kurallara, ayarlara ve kurulum seçeneklerine hızlıca erişim sağlayın
Sunucularınızın hangilerinin korunacağına, korunmayacağına ya da çevrimdışı olacağına karar verin
Hangi bölgede, kaç adet AWS sunucusu işlettiğinizi görün

*EDR ile tehdit içeren unsurlara daha derin bir bakış atabilir ve SophosLabs’in sunduğu
en son zararlı yazılım istihbaratına sahip olursunuz.
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Sophos.com’a girip deneme sürümünü indirin
Sophos Central Admin hesabı oluşturun
Intercept X for Server ajanını indirin ve kurun
Sophos Central üzerinden güvenliğinizi yönetin

