»

PREDSTAVITEV

Sophos

Zaščita pred najnovejšimi grožnjami?
..Sophos že 30 let eden od vodilnih proizvajalcev izdelkov za informacijsko varnost..

Sophos, Ltd., je bil ustanovljen pred 30 leti v Ox
fordu v Veliki Britaniji. Začel je s kriptografskimi
orodji za varovanje podatkov za angleške vladne
ustanove in angleško vojsko. S pojavom prvih
računalniških virusov je začel proizvajati proti
virusno programsko opremo, pozneje pa je svoj
krog varnostnih rešitev razširil na kompletno po
nudbo, ki jo lahko razdelimo na štiri sklope:
• Endpoint Protection, ki vsebuje poleg protivi
rusa tudi centralno nadzirljiv Client Firewall,
Application Control, Device Control, HIPS In
trusion Prevention, DLP (preprečevanje
izgube zaupnih informacij), upravlja se tudi v
oblaku +Email Protection+Web Protection.
• Izdelke SafeGuard za šifriranje, nadzor in va
rovanje zaupnosti in zasebnosti podatkov.
• Programsko opremo Sophos Mobile Control
za nadzor in upravljanje mobilnih naprav
(Apple iOS, Android, Windows Mobile).
• Naprave Sophos Next Generation FirewallUTM – kompletna varnost v eni napravi (tudi
kot zamenjava za Microsoft TMG).
Sophos je do ponudnika kompletnih varnostnih
rešitev prišel z razvijanjem svojih tehnologij in s
prevzemom številnih podjetij informacijske var
nosti. Danes ima Sophos svoja podjetja po
vsem svetu in zaposluje že prek 2.500 ljudi.
Sophos je za boj z najnovejšimi grožnjami, kot
so hitro mutirajoči virusi, razvil Next Generation
Endpoint in Next Generation Firewall ter ju
povezal z novo revolucionarno tehnologijo
Sophos Security Heartbeat, ki omogoča sode
lovanje med njima in tako sinhronizirano var
nost. Do zdaj sta bili »endpoint« zaščita in
omrežna zaščita dva popolnoma ločena sveto
va. Poenostavljeno lahko ponazorimo: kot dva
varnostnika pri varovanju organizacije, eden zu
nanji in eden notranji ter brez komunikacije
med seboj. Če damo tema dvema varnostnika
»walkie-talkie«, da se obveščata mej seboj, bo
varnost veliko večja in sinhronizirana, saj bosta
oba vedela, kaj se dogaja. In podobno deluje
Security Heartbeat:
• Ko je novi uporabnik z zaščito Sophos End
point Protection dodan v omrežje, ga Security
Heartbeat samodejno poveže do požarnega
zidu Sophos UTM in Endpoint takoj začne deli
ti pomembne podatke o svojem statusu z njim.

•

Če požarni zid UTM identificira sumljiv promet
ali Endpoint zazna grožnjo, se te informacije
med njima izmenjujejo prek rešitve Security
Heartbeat.
Endpoint sporoča pomembne informacije,
kot je ime računalnika ali uporabnika, in pro
cese, povezane z odkrito grožnjo.
Požarni zid UTM potem samodejno stopi v ak
cijo in izolira okuženi Endpoint iz omrežja in
sproži dodatne akcije na Endpointu, da zmanj

•

•

ša tveganje
in prepreči izgubo podatkov.
• Ko je grožnja odpravljena, Endpoint uporabi
Security Heartbeat, da sporoči posodobljen
status o normalnem stanju do omrežja, ki mu
nato spet omogoča normalno delovanje.
Tehnologija Security Heartbeat tako močno
poveča varnost, saj pohitri odkrivanje in odziv
na reševanje okužbe. Več o tej tehnologiji na
www.sophos.com/heartbeat. 
(P. R.)

Sophos je v Sloveniji prisoten že 25 let in Sophos Slovenija, d. o. o., je dobavitelj varnostnih rešitev za slovensko
državno upravo, vodilne banke, univerze, inštitute in podjetja različnih velikosti. Zaradi povečanja obsega po
slovanja, predvsem na področju požarnih zidov UTM, iščemo nove sodelavce.

Razpis za novo delovno mesto: inženir za
tehnično podporo in prodajo Sophosovih izdelkov
Opis dela:
Prodaja Sophosovih izdelkov in storitev novim strankam in nato obnavljanje njihovih naročnin (izdelovanje
ponudb, zaračunavanje, pošiljanje propagandnih materialov in podobno), poprodajne storitve, tehnična
podpora in svetovanje po telefonu, elektronski pošti ali pri strankah, predavanja na seminarjih, izobraževanje
partnerjev in strank, skrb za informacijski sistem podjetja, urejanje internetnih strani podjetja.

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
•

VII. stopnjo računalniške izobrazbe z najmanj 36 mesecev delovnih izkušenj, aktivno znanje angleškega
jezika, vozniški izpit kategorije B, dobro poznavanje operacijskih sistemov.

•

Nameščanje, upravljanje in reševanje težav pri namiznih in strežniških operacijskih sistemih Windows,
skupaj z rešitvami Active Directory, SQL (osnovne operacije – upravljanje, nameščanje, arhiviranje), Net
working, Microsoft Exchange, Microsoft Windows – Windows Server Administration, IIS, Group Policy
Administration – deployment.

•

Operacijski sistem OSX Mac, nameščanje aplikacij.

•

Operacijski sistem Linux/Unix – upravljanje z administrativno konzolo – CLI.

•

Dobro poznavanje mobilnih operacijskih sistemov (Android, iOS, Windows Phone).

•

Dobro poznavanje delovanja varnostnih rešitev IT, kot so protivirusna zaščita, kriptiranje/varovanje po
datkov, varovanje poslovnih omrežij.

•

Dobro poznavanje in izkušnje pri upravljanju osnovnih in zahtevnejših računalniških omrežij LAN/WAN
(model OSI, upravljanje usmerjevalnikov, požarnih pregrad, mrežnih stikal, protokolov VPN, DNS, filtriran
je elektronske pošte in internetnega prometa –standard/transparent proxy).

•

Izkušnje z virtualizacijo in poznavanje okolij VMWare, Hyper-V, Citrixer in/ali VMWARE.

•

Natančnost, sistematičnost, analitičnost, ažurnost in zanesljivost.

Kandidatom ponujamo delo v stimulativnem okolju v modernih poslovnih prostorih z lastnim
parkiriščem. Možnost izobraževanja doma in v tujini.
Delo bo za nedoločen čas, s poizkusno dobo šestih mesecev.
Prijave pošljite na naslov slovenija@sophos.si s pripisom: za razpis za novo delovno mesto.
		
		

Germova ulica 9, 8000 Novo mesto
tel.: 07/39 35 600

hos Security Heartbeat™
www.racunalniske-novice.com
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s Sophos Next-Gen Endpoint to share information and work with Sophos Next-Gen Firewall
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