PROTEÇÃO CONTRA VÍRUS NA SOPHOS ZONE

Os produtos Sophos são
projetados para negócios e
protegem mais de 20 milhões
de usuários corporativos em
todo o mundo, 24 horas por
dia, 365 dias ao ano. Clientes
incluem grandes corporações,
bancos, governos e instituições
acadêmicas - todos seguros na
Sophos Zone.

BEM-VINDO À SOPHOS ZONE
Na Sophos Zone, a sua empresa está segura contra vírus de
computador. O nosso software é projetado para proteger todos os
tamanhos de rede e pode ser executado, praticamente, em qualquer
combinação de sistemas operacionais.
Os programas da Sophos mantêm os seus servidores, computadores
e gateways de e-mail atualizados automaticamente, enquanto a
nossa rede global de engenheiros antivírus está, permanentemente,
atenta para novas ameaças. Licenças simples e de custo-efetivo
incluem suporte técnico 24 horas, sete dias por semana. Portanto, a
ajuda está sempre disponível, basta apenas uma ligação telefônica.
Mais de 20 milhões de usuários corporativos em todo o mundo já estão
na Sophos Zone. Nossos produtos, ganhadores de prêmios e líderes
de mercado, garantem proteção total, controle sem esforço e
confiança o tempo todo.
Na Sophos Zone, você não precisa se preocupar com vírus.

PROTEÇÃO TOTAL
Uma única licença fornece
proteção total contra vírus,
incluindo detecção automática e
distribuição eficiente.

CONTROLE
SEM ESFORÇO
A administração e o controle de
estratégia antivírus são completamente
sem esforço, até mesmo em redes
distribuídas e complexas.

CONFIANÇA O TEMPO
TODO
Os programas da Sophos são bem
projetados, estáveis e assistidos
por um excelente suporte,
oferecendo confiança o tempo todo.

"Tradicionalmente, a Sophos tem se concentrado na
proteção de redes em vez de usuários individuais e,
como conseqüência, oferece uma série de recursos
não encontrados em produtos concorrentes...

As vantagens do [InterCheck] são a transparência
quase total e o mínimo de impacto no desempenho
local e de rede.

Veredicto: Preço vantajoso com altos níveis de
proteção, mínimo impacto no desempenho local e de
rede, além de ferramentas de administração novas e
aperfeiçoadas."
PC Pro
Fevereiro 2003

PROTEÇÃO TOTAL
Na Sophos Zone sua rede está protegida em todos os níveis: do coração de seus computadores
desktops, laptops e servidores, até os limites dos servidores de e-mail e os serviços
administrados que estão mais além - não importa a plataforma que você use.
No centro de todos os produtos Sophos está uma detecção poderosa e um mecanismo de
desinfecção que oferece proteção rápida e confiável. Eles desinfetam vírus automaticamente,
de forma transparente aos usuários. O potencial heurístico habilita a detecção de ameaças de
novos vírus que ainda não foram analisados pelos laboratórios da Sophos. Ao contrário dos
produtos concorrentes, o nosso uso da heurística é moderado por outras técnicas patenteadas
para minimizar falsos alarmes.
Técnicas de redução de ameaças são implantadas no gateway de e-mail para reduzir o
impacto de vírus gerado em mensagens de correio eletrônico. Tipos suspeitos de arquivo
podem ser bloqueados mesmo que as extensões tenham sido alteradas para mascarar sua
verdadeira identidade. Qualquer código executável pode ser impedido de entrar na sua
organização, assim como e-mails com extensão dupla ou mensagens com uma linha de
assunto específica.
Com uma licença fácil de ser adquirida, incluindo atualizações constantes e suporte 24 horas,
o conjunto de programas da Sophos é tudo o que você precisa para reduzir a vulnerabilidade
de sua empresa às ameaças de vírus e proteger todos os seus computadores na rede.

"Nós precisávamos de um produto com um bom suporte técnico
que pudéssemos implantar e atualizar de forma fácil e eficiente.
Sophos reúne esses três elementos críticos de qualidade do
produto, suporte técnico e fácil distribuição."
David McRoberts
Norwich Union

CONTROLE SEM ESFORÇO
Os programas antivírus da Sophos são fáceis de usar, fornecendo instalação e
atualização automática que asseguram que a sua rede estará sempre atualizada.
Poderosas ferramentas de administração verificam, regularmente, o eficiente
website da Sophos em busca de identidades de novos vírus (IDEs), fazendo, se
necessário, o download automático para suas máquinas Windows. As IDEs
possuem, normalmente, menos de 1 KB, portanto, o impacto no sistema é mínimo.
Uma rede multisservidora de mil clientes Windows leva apenas alguns minutos
para se atualizar.
Mesmo que sua rede seja dispersa, sua segurança é garantida com o recurso de
atualização remota que estende a cobertura aos profissionais que trabalham em
casa ou estão viajando, estejam onde estiverem.
O controle é extremamente direto. Tudo que acontece na rede pode ser visualizado
em uma única tela, com sofisticadas opções de relatório. Um recurso seguro de
monitoramento informa as máquinas que estão protegidas e monitora a
implantação de atualizações. Você pode relaxar com a segurança da Sophos Zone.

"Sophos já conquistou uma posição no topo
do mercado antivírus pelo alto índice de
satisfação dos seus usuários no
atendimento às expectativas do cliente."
Frost & Sullivan
Novembro 2002

CONFIANÇA O TEMPO TODO
Dia e noite, os produtos da Sophos garantem a segurança de sua rede.
Nossa tecnologia, desenvolvida na própria empresa, é projetada desde o
início para a utilização em rede.
Estamos sempre investindo grande parte de nossos recursos em pesquisa e
desenvolvimento. O resultado é um conjunto de produtos - poderosos, bem
projetados e estáveis - ganhadores de prêmios internacionais e merecedores
do reconhecimento de todos os principais órgãos de certificação. Nossos
produtos possuem o mínimo de overhead e o cliente recebe a garantia de
que os programas não podem ser desativados.
Tanto os programas quanto a documentação estão disponíveis em diferentes
idiomas, incluindo inglês, francês, alemão, espanhol e japonês.
Acreditamos que o suporte seja um ingrediente essencial e não uma opção
extra, por isso, é incluído como padrão em todas as licenças da Sophos.
Existem hoje mais de 20 milhões de usuários comerciais, em cerca de 150
países, seguros na Sophos Zone.
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minimizar o número de vezes que
os arquivos precisam ser
verificados. Todos os arquivos são
filtrados no acesso e apenas
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vírus são rastreados. Baixo uso do
sistema, mínimo impacto no
desempenho de sua rede e
segurança garantida.

1. Windows 2000/XP somente plataforma Intel; 2. Certificado pela Novell e aprovado para NetWare versões 4.11 e 5 e NetWare SFT III versão 4.11; 3. AIX/Power PC, Digital Unix/Alpha (Compaq
Tru64 Unix/Alpha), FreeBSD/Intel, HP-UX/HP-PA, Linux/Intel, SCO OpenServer/Intel, SCO UnixWare/Intel, Solaris/Intel, Solaris/SPARC; 4. VAX versão 4.0/Alpha versão 1.0; 5. OS/2 rastreamento
de acesso requer OS/2 versão 4.0; 6. Inglês, francês, alemão, japonês e espanhol; 7. Inglês; 8. Disponível somente para Macintosh OS X

PRODUTOS NA SOPHOS ZONE
Sophos protege todos os pontos-chaves da infra-estrutura de informática de sua empresa, com programas que mantêm a
sua rede protegida 24 horas por dia.
Sophos Anti-Virus, nosso principal produto, fornece proteção total de
vírus para máquinas no coração de sua organização. Protege laptops,
desktops e servidores, relatando e desinfetando vírus. Rastreamentos
agendados e sob demanda são fornecidos pelo poderoso mecanismo de
detecção de vírus criado pela Sophos, enquanto a patenteada Tecnologia
InterCheck mantém ao mínimo o uso do sistema e habilita o serviço
centralizado de mensagem.

MailMonitor oferece tranqüilidade em toda a extensão de sua rede.
Proporciona permanente proteção contra ameaças significativas de vírus
gerados em e-mails. Por verificar todo o tráfego de e-mail que passa pelo
seu gateway e servidores de e-mail, o MailMonitor fornece uma camada
vital de proteção contra vírus de distribuição em massa. Recursos de
redução de ameaças significam que prováveis hospedeiros de vírus podem
ser bloqueados.

Enterprise Manager permite fazer o download dos produtos da Sophos e de
novos arquivos de identidade de vírus a partir do eficiente website da
Sophos para máquinas Windows, com atualizações agendadas conforme
solicitadas, até 24 vezes por dia. A atualização remota do Enterprise
Manager facilita a cobertura de funcionários em viagem e de profissionais
que trabalham em casa, habilitando a atualização automática de laptops e
computadores domésticos.

SAV Interface capacita os nossos parceiros em tecnologia a trazer os seus
próprios clientes para a segurança da Sophos Zone. Permite integrar a
detecção de vírus da Sophos com firewalls, gateways e produtos
similares padrão da indústria. Um canal de alta velocidade ao
mecanismo de vírus da Sophos possibilita a detecção de todos os tipos
de vírus, enquanto o mínimo de overheads o torna ideal para ambientes
de alto desempenho.

A visão da Sophos, o compromisso
com P&D e a rigorosa atenção
com a qualidade têm resultado
em muitos prêmios e certificados

SOBRE A SOPHOS
• Fundada em 1985 para se concentrar exclusivamente na
proteção antivírus corporativa
• Companhia multinacional, de cerca de £50m, com
subsidiárias na Austrália, França, Alemanha, Itália, Japão,
Cingapura, Reino Unido e EUA
• A maior empresa de software antivírus com sede na
Europa
• Um dos empreendimentos de maior crescimento da Europa
• Suporte mundial 24/7 incluído em cada licença de
software
• Mais de 20 milhões de usuários comerciais em cerca de
150 países
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