Sophos Mobile
Daha Basit Bütünleşik Endpoint Yönetimiyle Verimliliğinizi Arttırın
Sophos Mobile, Bütünleşik Endpoint Yönetim (UEM) ve Mobil Tehdit Koruması
(MTD) çözümü ile klasik ve mobil endpoint cihazları korurken daha az zaman ve
efor harcarsınız. Öncü yeni nesil endpoint güvenlik platformuyla entegre
çalışan tek UEM çözümü olarak Sophos Mobile, iOS, Android, Windows 10 ve
macOS cihazlarda yönetim ve güvenlik sağlar.

Öne Çıkan Özellikler
Eksiksiz UEM çözümü
iOS ve Android tablet ve akıllı
telefonları yönetim
Windows 10 ve macOS
bilgisayarı yönetim
Sophos Central üzerinden ya
da lokal ağınızdan yönetim
seçeneği
E-posta, doküman ve web
içerikleriniz için depolama
alanı
iOS ve Android cihazlarınızda
yüklü Microsoft Office 365
uygulamalarını denetleme ve
yapılandırma
İşletmeye ait cihazları
tamamen ya da kullanıcıların
cihazları üzerinden sadece
Sophos depolama alanını
yönetme
Android kurumsal için
genişletilmiş destek
Esnek self-servis portalı
Ödüllü antivirüs

Güvenli Bütünleşik Endpoint Yönetimi
Daha basit yönetim stratejisi ile tek tip güvenlik kuralı edinebilmeniz ve işletme
varlıklarınızı kolayca koruyabilmeniz için tek sistemle kişisel ya da işletmeye ait
Windows 10, macOS ve mobil cihazlarda yönetim ve güvenliği sağlayın. Azami
verimlilik için çalışanlarının kendi cihazlarını getirmesini kabul eden işletmelerde cihaz
ayırt etmeksizin sürekli olarak güvenlik politikaları uygulanabilmektedir. Sophos Mobile
ile işletme verileriniz, kullanıcılarınız, endpoint ve mobil cihazlarınız koruma altında olur.

Sophos Security ile Modern Yönetim Şekli
En iyi antivirüs teknolojisi ve Sophos Mobile Security uygulamasında bulunan web
koruması ile mobil cihazlar seviyesinde korumanızın ilk hattını oluşturun. İşletme
kaynaklarına erişimi otomatik olarak sınırlandıran ya da çeşitli ihlalleri önleyici işletme
veri politikalarını uyumluluğunuzu gözeterek koruyun. Ek güvenlik için Sophos Mobile,
Windows ve macOS için en iyi, yeni nesil endpoint korumasıyla entegre şekilde çalışır
ve Sophos Central üzerinden yönetilir.

İşletme Verilerinizi Koruyun ve Kişisel Verileri Gizleyin
İşletme verilerini korumak ve kişilere veya işletmeye ait cihazları güvenli halde tutmak
kritik bir iştir. İşletme verilerinin korunması ve kişisel verilerin gizli kalabilmesi için
Sophos Mobile, e-posta ve dokümanları, ilgili cihaz yanınızda olmasa dahi
yönetebileceğiniz bir depolama alanıyla beraber gelir. Depolama alanı yönetimi sistem
yöneticilerine kullanıcılara ait kişisel verileri koruyarak yönetebilmesine olanak sağlar.

Uzaktan Yapılandırma ve Kurulum
Daha fazla verimlilik için mobil cihazlarınızda yönetim ve koruma için daha az zaman
harcayın ve riskleri en aza indirin. İşletme çalışanlarına veya işletmeye ait Windows 10,
macOS, iOS ya da Android endpoint cihazları kurallar, profiller ve yapılandırma
seçenekleriyle uzaktan yapılandırın. Esnek self-servis portalı üzerinden kullanıcılar
sistem yöneticisine ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir.

Sophos Mobile

Sophos Mobile UEM
Cihazlar
iOS, Android, Windows, macOS
Yapılandırma ve kurallar
Envanter ve varlık yönetimi
Raporlama

İçerik
E-posta ve doküman depolama alanı
İçerik yayınlama
Depolama alanı yönetimi
Gömülü işletim sistemi depolama

Uygulamalar
Uygulamaları kurma, kaldırma, denetleme
Kurumsal uygulama mağazası
Uygulama denetleme, kara/beyaz liste
Ofﬁce 365 için denetleme ve yapılandırma

Security
Uyumluluk kuralları ve onarma
Derin öğrenimli zararlı yazılım koruması ve PUA
Oltalama saldırısı koruma
Web koruma, web ﬁltreleme

Verimlilik – Bırakın Çalışanlarınız
İstedikleri Cihazla Çalışsın

Basitlik – Kolay Yapılandırma, Yönetim ve
Bakım

Sophos Mobile, işletmelerin verimliliğini, işletme
çalışanlarına istedikleri cihazda çalışmalarına olanak
sağlayarak güvenli bir şekilde arttırır. Geniş yelpazede
bulunan güvenlik ve yönetim özellikleri ile işletme verileri
güven altında olur.

Sophos Mobile’ı ister Sophos Central üzerinden, ister lokal
ağınızdan yönetebilirsiniz. Sezgisel yönetim iş akışının
yanında esnek self-servis portalı ile sistem yöneticileri
günlük güvenlik işlemlerini ve mobil cihazların yönetimi için
daha az zaman harcarlar.

Güvenlik – Kullanıcılar, Veri ve Cihazlar İçin

Sophos Mobile aynı zamanda mobil cihazlarda bulunan
Office 365 uygulamalarını yönetip, yapılandırmanıza
yardımcı olur. Sistem yöneticileri tek konsol üzerinden
çalışarak, kural oluşturarak zamandan kazanırlar.

Sophos Mobile, Windows ve macOS için en iyi, yeni nesil
endpoint korumasıyla entegre şekilde çalışır. İşletmeye ait
e-posta ve dokümanları depolama alanında barındırır.
Böylece işini kendi cihazından yapan kullanıcıların kişisel
verilerine dokunmadan işletme verilerini riske atmasını
önler. En iyi mobil tehdit koruması ile kullanıcılar zararlı
uygulama ve web sitelerinden korunmuş olur.

Değer – Mobil Cihazlarınızı Uygun Fiyata
Koruyun
Sophos Mobile, kullanıcı başına lisanslandığı için bir kişiye
ait birden fazla cihazı tek lisansla kullanabilmesine olanak
sağlar.
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Güvenli Depolama Alanı
AES-256 tekniği ile şifreleme yapan Sophos Container ile işletme verileriniz güvende, kişisel veriler ise koruma altında olur.
Kullanımı kolay iOS ve Android uygulamaları ile kullanıcılar e-posta, kişiler ve takvimler için Sophos Secure Email, dokümanlar
ve şirket kurallarıyla web taraması için Sophos Secure Workspace özelliklerinden faydalanabilir. Sophos Container, zahmetsiz
e-posta ve veri erişimi yapılandırması özellikleri ile zamandan kazanmanızı sağlar ve dokümanlar içinde bulunan zararlı
bağlantıları anti-oltalama teknolojisi ile kullanıcılarınızı korur. Sophos Container’a erişimi zaman, Wi-Fi ve coğrafik olarak
engelleyebilirsiniz.
Ek olarak gömülü işletim sistemi depolama özellikleri ile Android for Work, iOS ve Samsung Knox uygulamalarından daha
fazla yararlanabilirsiniz.

Cihazları Yönetmeye Gerek Kalmadan Mobil İçeriği Yönetin
Depolama alanı yönetimi, sistem yöneticisine Sophos Secure Workspace ve Sophos Secure Email uygulamaları üzerinden
mobil cihaz bulunulan lokasyonda olmadığı zamanlarda işletme bilgilerinin erişimini yönetmesine olanak sağlar. Bu
özellikler, kendi cihazlarını kullanan kullanıcıların cihazlarından işletme verilerinin sızmaması ve bunun yanında bu
cihazlarda bulunan kişisel verilerin gizli kalması konularında size kolaylık sağlar.

Sophos Secure Email
Sophos Secure Email, kapsamlı özelliklere
sahip, depolama alanı sunabilen, e-postaları,
kişileri, takvimleri şirket verilerinden izole
edilmesi gereken kişisel bilgilerin yönetimi için
kullanılabilen bir çözümdür. Cihaz uyumluluk kurallarıyla
işletme verilerine erişebilen cihazların erişimlerini kolayca
durdurabilirsiniz. Sophos Secure Email ile farklı cihazlar ve
işletim sistemleri arasında güvenli bir şekilde şirket
verilerinizin paylaşımını sağlayabilirsiniz.

Sophos Secure Workspace

Gömülü e-posta yönetimi

Sophos Secure Workspace, Android ve iOS için
mobil içerik yöneticisidir ve iş dokümanlarını
yönetmenize, dağıtımını yapmanıza ve
düzenlemenize yardımcı olurken web içeriğini de görmenizi
sağlar. Microsoft Office dosyalarınızı şifreli bir şekilde bu
depolama alanında düzenleyebilirsiniz. Sophos Mobile
yönetimiyle sistem yöneticileri cihaz uyumluluk kurallarına
göre erişimi engelleyebilir. Sophos SafeGuard Encryption ile
birlikte çalıştığında Sophos Secure Workspace üzerinden
sorunsuz bir şekilde şifrelenmiş dosyaların paylaşımını
lokalde ve bulut platformunda iOS, Android, Windows ve
macOS işletim sistemleri arasında gerçekleştirebilir.

Kendi cihazlarını kullanan kullanıcılar için
işletme e-postalarını depolama alanı

Öne Çıkan Özellikler:

Öne Çıkan Özellikler:

Farklı işletim sistemi versiyonlarına yönelik
kolay güvenlik yapılandırması
E-posta ve içeriklerde gizli olan zararlı
bağlantılardan kullanıcıları koruma
Şifreli olarak kalacak şekilde güvenli depolama
alanında e-posta eklentilerinin denetimi
Depolama alanından çıkan verinin denetimi

Dokümanlar AES-256 şifreleme ile
güvenli bir şekilde depolanır
Dosyaların merkezi yönetim arayüzünden
cihazlara dağıtımı sağlanır
Oltalama saldırısı karşıtı teknoloji ile kullanıcıları
dokümanların içinde bulunan zararlı bağlantılardan korur
Metin belgelerini, PDF dosyalarını, sıkıştırılmış arşiv
dosyalarını ve Ofﬁce dosyalarını düzenleyebilir
ve görüntüleyebilirsiniz
Intranet ve işletmenize ait sitelere güvenli erişim
sağlamak için işletmenize özel web tarayıcı sağlar
WebDAV dahil önde gelen tüm bulut platformu
hizmeti sağlayıcılarla dosyalarınıza erişim sağlar
Sophos SafeGuard şifreleme sunucusundan
şifreleme ve geri yükleme anahtarlarını edinin
(Sophos SafeGuard 8 gereklidir)
Şifre korumalı HTML5 dosyaları ile birlikte çalışır
Secure Photo özelliği ile fotoğraﬂarınızı şifreli olarak koruyun
KeePass biçiminde şifreleri güvenli bir şekilde
yönetin ve depolayın

Sophos Mobile

Sophos Mobile Security

Öne Çıkan Özellikler:

Sophos Mobile Security uygulaması, Android ve iOS
cihazlarınızın performans ve pil ömrüne olumsuz bir etki
yaratmadan telefonunuzu korur. Sophos derin öğrenme ile
güçlendirilmiş zararlı yazılım koruma teknolojisi ile birlikte
Sophos Mobile Security ödüllü antivirüs ve fidye
yazılımlarına karşı koruması ile Android cihazlarda
potansiyel olarak istenmeyen uygulamaları tespit eder.
Aradaki adam saldırısı (Man-in-the-Middle – MITM) tespiti,
gizlilik danışmanı, web koruması, istenmeyen içerik için
web filtreleme ve daha fazlası iOS ve Android platformları
için mevcuttur. Sophos Mobile Security, bir cihaza zararlı
yazılım bulaşıp bulaşmadığını, temizleme işlemlerinin
yapılıp yapılamadığı veya işletme kaynaklarına erişimin
engellenip engellenmediğini sürekli olarak denetler ve size
bildirimde bulunur. Ek olarak, Sophos Mobile Security
Password Safe, Secure QR Code Scanner ve tek kullanımlık
şifreler için Authenticator özelliklerine sahiptir.

Zararlı uygulamalardan, ﬁdye yazılımlarından,
istenmeyen e-postalardan, potansiyel olarak istenmeyen
yazılımlardan ve düşük bilinirlikli uygulamalardan koruma
Aradaki adam saldırısı tespiti
İstenmeyen içerik için web ﬁltreleme
Android için gizlilik danışmanı
Uygulama beyaz listesi
Güvenli QR kod tarayıcı
Tek kullanımlık şifre için Authenticator
KeePass biçiminde şifreleri güvenli yönetim ve depolama
Kişisel iOS ve/veya Android kullanımınız için ücretsiz
sürümü www.sophos.com/freetools adresinden
indirebilirsiniz.

Lisanslama Tipleri
Sophos Mobile Advanced

Sophos Mobile Standard

Sophos Mobile Security
Sadece Sophos Central
üzerinden

Bulut ya da lokalden yönetim seçeneği
Cihaz yönetimi

-

Uygulama yönetimi

-

İçerik yönetimi

-

-

Sophos Container (Secure Email, Secure Workspace)

-

-

Mobil tehdit koruması (iOS, Android)

-

Mobil SDK

-

-

