WORKPLACE HUB
CYBERBEZPIECZEŃSTWO FIRMY
I OCHRONA DANYCH

WORKPLACE HUB

ZINTEGROWANY FIREWALL TO OPTYMALNA WYDAJNOŚĆ ORAZ
WYSOKIE BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA PRACY W TWOJEJ FIRMIE
Workplace Hub wyposażony w Sophos XG Firewall to innowacyjne podejście do ochrony sieci –
zaczynając od zarządzania zaporami sieciowymi, poprzez sposób w jaki reaguje na zagrożenia
i współpracuje z innymi systemami bezpieczeństwa. Cechuje się wyjątkową prostotą, zapewnia
szczegółowy podgląd sieci i zaawansowaną ochronę. Umożliwia ﬁrmie wdrożenie rozwiązań
w jakości enterprise przy rozsądnych nakładach ﬁnansowych.
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Platforma Workplace Hub z modułem Sophos XG Firewall
to bezpieczeństwo nowej generacji
– Większość zapór sieciowych zmusza do konﬁguracji reguł
polityki bezpieczeństwa i zarządzania nimi w wielu modułach
lub na wielu ekranach.
– Sophos, dla odmiany, zapewnia bogaty w funkcje zuniﬁkowany
interfejs, który pozwala na zarządzanie, przeglądanie, ﬁltrowanie oraz sortowanie wszystkich użytkowników,
– XG Firewall został zaprojektowany z myślą o funkcjonujących
dziś przedsiębiorstwach.
– Wszystkie funkcje są dostępne w jednym, wydajnym i łatwym
w zarządzaniu urządzeniu.
Większa ochrona w jednym produkcie
– XG Firewall zawiera wszystkie niezbędne funkcje zapory sieciowej nowej generacji oraz takie, których nie ma nigdzie indziej,
w tym: przełomowy Security Heartbeat™,
– pełna zapora sieciowa dla aplikacji webowych, pełna ochrona
antyspamowa,
– szyfrowanie oraz ochrona przed utratą danych (DLP). Bez
dodatkowego sprzętu i bez dodatkowych kosztów – wystarczy
wdrożyć to, co jest potrzebne.
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Raporty standardowo z urządzeniem
– Wykorzystując setki wbudowanych raportów wiadomo
dokładnie co się dzieje z użytkownikami i z siecią.
– W standardzie dostarczamy szczegółowe raporty przechowywane lokalnie, bez potrzeby korzystania z odrębnych narzędzi.
– Unikalne raporty wynikowe User Threat Quotient pokazują
którzy użytkownicy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa
sieci.
Synchronized Security
– Rozwiązanie Synchronized Security upraszcza i ujednolica
bezpieczeństwo dzięki realizowanej w czasie rzeczywistym
wymianie danych między urządzeniami końcowymi a zaporą
sieciową. W ten sposób zapewnia lepszą ochronę przed
zaawansowanymi zagrożeniami oraz skraca czas reakcji na
incydenty. Główne zalety to:
 Automatyczna izolacja zainfekowanych komputerów
 Natychmiastowe usuwanie złośliwego oprogramowania
 100% widoczność wszystkich aplikacji w sieci
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