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PREDSTAVITEV

Sophos Intercept X 2 in Sophos Central

Je vaša protivirusna zaščita dovolj dobra?
..Vedno bolj izpopolnjena zlonamerna koda in enostaven dostop do RaaS (Ransomware as a Service) in Maas (Malware as a Service) sili
podjetja v uporabo najboljših rešitev za zaščito njihovih končnih uporabnikov in njihovih podatkov..

V vodilnem kvadrantu
že šesto leto zapored

Družba Gartner je v kategoriji Endpoint Protection
Platforms za leto 2018 postavilo podjetje Sophos v
vodilni kvadrant (Leaders) že šesto leto zapored. To
najboljšo oceno so letos dobila samo tri podjetja,
kar kaže na ostre kriterije ocenjevanja. Ocenjevalna
komisija je še posebej izpostavila tehnološke inovacije podjetja Sophos in rešitev zoper izsiljevalske viruse in neznane grožnje Sophos Intercept X, ki se je
že dokazal za odlično zaščito v napadih izsiljevalskih
virusov v letu 2017 (NotPetya, WannaCry, Locky,
CrySis …). Tako dobra ocena družbe Gartner podjetju Sophos daje kupcem zagotovilo, da so produkti

za zaščito končnih uporabnikov odlični in da je razvoj novih tehnologij v prihodnosti zagotovljen.

Sophos Intercept X 2
Sophos je v začetku meseca februarja izdal novo
verzijo orodja Intercept X, ki lahko dopolnjuje
Sophos protivirusno zaščito (Central Endpoint
Standard ali Advanced) ali protivirusno zaščito kateregakoli proizvajalca. Glavna novost v verziji Intercept X 2 je dodana funkcija najbolj naprednega
strojnega učenja (Deep Learning), ki ima številne
prednosti v primerjavi z modeli strojnega učenja,
ki jih uporablja nekatera konkurenca. Z uporabo
strojnega učenja lahko Intercept X predvidi ali je
datoteka zlonamerna ali potencialno neželena, ne
da bi bila ta datoteka že kdaj videna in ne da bi jo
morali zagnati. To ima za posledico boljše odkrivanje zlonamerne kode in manj lažnih opozoril, ki
negativno vplivajo na delovni proces.
V kombinaciji s še drugimi naprednimi funkcijami
Intercepta X 2, kot so Exploit Prevention, CryptoGuard in WipeGuard zaščita ter Root Cause analiza, lahko Intercept X zaustavi najširšo paleto napadov na končnega uporabnika in nudi zmogljivejšo in zanesljivejšo zaščito od katerekoli varno-

stne rešitve, ki se opira samo na strojno učenje ali
odkrivanje zlonamerne kode na osnovi odtisa.

Sophos Central
Podjetje Sophos že nekaj časa razvija skupno
platformo Central (prej imenovana Cloud), s katero lahko na pregleden in preprost način upravljamo Sophos produkte. Skupna platforma pa prinaša še eno prednost tj. Synchronized Security, s
katero je podjetje Sophos doseglo, da se produkti med seboj obveščajo o odkritih grožnjah in stanju sistema. Zato se lahko sistem samodejno odzove na grožnjo in odstrani okuženo napravo iz
omrežja, jo pregleda in očisti in napravo spet priključi nazaj na omrežje. Vse to se zgodi brez posega administratorja in v najkrajšem možnem času,
kar močno dvigne zaščito in varnost omrežja.
Podjetje Sophos bo nadaljevala s širitvijo funkcije
Synchronized Security na vse produkte v platformi Central in tako zagotovilo najboljšo zaščito
končnih uporabnikov in omrežja. 
(P. R.)

Če vas podrobneje zanimajo nove tehnologije in varnostne rešitve podjetja Sophos, ste vab–
ljeni na Sophos konferenco 2018, ki bo potekala 4. aprila v hotelu Four points by Sheraton v
Ljubljani. Za brezplačno prijavo nas pokličite na 07 393 56 00. Vljudno vabljeni!
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