
Destaques
 Ì Solução UEM abrangente

 Ì Gerencie smartphones e tablets 
iOS e Android

 Ì Gerencie computadores 
Windows 10, Chromebook e macOS

 Ì Gerencie e configure aplicativos 
Microsoft Office 365 em 
dispositivos iOS e Android

 Ì Gerenciado na nuvem através do 
Sophos Central 

 Ì Gerenciamento de dispositivo 
completo para dispositivos 
corporativos ou gerenciamento de 
contêiner para dispositivos BYOD

 Ì Suporte extensivo para Android 
Zero Touch e Apple DEP

 Ì Portal de autoatendimento flexível

 Ì Proteção premiada

Unified Endpoint Management
Gerencie e proteja endpoints com Windows 10 e macOS e dispositivos móveis pessoais 

e corporativos por meio de um único sistema para garantir a uniformidade com as 

políticas e diretivas de segurança da empresa e proteger o acesso ao seu patrimônio 

computacional. Para obter produtividade máxima, as organizações que empregam o uso 

de equipamentos BYOD podem aplicar políticas com consistência independentemente 

do tipo e do proprietário do dispositivo. Como tudo o que fazemos na Sophos está 

relacionado com segurança, o Sophos Mobile manterá tudo protegido e seguro: dados  

da empresa, usuários e seus dispositivos móveis.

Mobile Threat Defense
Estabeleça uma linha de defesa robusta no nível dos dispositivos móveis com proteção 

líder de mercado contra ameaças. Alimentado pela tecnologia de Deep Learning da 

Sophos, o Intercept X for Mobile oferece um altíssimo nível de proteção contra vírus, para 

assegurar você contra ameaças a dispositivos móveis, como ransomware, ataques  

à rede e explorações. Aplique as políticas da empresa e faça verificações de 

conformidade que automaticamente irão restringir o acesso a recursos e informações 

empresariais ou iniciarão ações corretivas para remediar violações. Uma parte do Sophos 

Central – nossa plataforma baseada na rede que congrega todos os produtos Sophos –,  

o Sophos Mobile ajuda os clientes a protegerem seus dispositivos móveis lado a lado com 

as plataformas de rede, servidor e desktop.

Mantenha dados empresariais protegidos e dados pessoais 
privados
Garanta a segurança de seus dados empresariais em dispositivos móveis pessoais  

ou corporativos. Para assegurar que os dados empresariais permaneçam protegidos 

e as informações pessoais se mantenham privadas, o Sophos Mobile oferece suporte 

a ambientes BYOD através dos modos de gerenciamento Perfil de Trabalho do Android 

Enterprise e Registro de Usuário do iOS. Implante serviços de e-mail e aplicativos 

corporativos em um dispositivo e sinta-se protegido sabendo que estarão separados dos 

dados pessoais do usuário, oferecendo produtividade sem comprometer a segurança.  

Os administradores mantém o controle do conteúdo corporativo sem invadir a 

privacidade dos usuários.

Sophos Mobile

Produtividade melhorada com o Unified Endpoint Management simplificado 
O Sophos Mobile é uma solução que reúne o UEM (Unified Endpoint Management) e o MTD 
(Mobile Threat Defense) para ajudar as empresas a despender menos tempo e esforços 
para gerenciar e proteger seus endpoints convencionais e móveis. Nossa plataforma 
Sophos Central de segurança cibernética next-gen permite que você proteja dispositivos 
com iOS, Android, Chrome OS, Windows 10 e macOS através de uma única interface.



Sophos Mobile

Experimente agora gratuitamente
Registre-se para uma avaliação gratuita de 30 dias  
em sophos.com/mobile

Valor
Com o Sophos Mobile, os clientes vão estar prontos 

para o trabalho em minutos. Usando o fluxo de trabalho 

Admin intuitivo operado em conjunto com o portal de 

autoatendimento flexível, os administradores gastarão menos 

tempo nas tarefas cotidianas de segurança e gerenciamento 

de endpoints convencionais e móveis, diminuindo o custo 

total de propriedade. O Sophos Mobile é licenciado por usuário 

e oferece valor inestimável, capacitando as empresas para 

gerenciar e proteger os dispositivos de toda a organização 

sem gastar de mais ou utilizar de menos.

Ecossistema de segurança 
O Sophos Central, nossa plataforma baseada na nuvem 

dedicada ao gerenciamento de todos os produtos Sophos, 

permite que as organizações gerenciem a segurança de 

dispositivos móveis, endpoints, servidores e redes através 

de um único painel. A visibilidade entre plataformas permite 

responder mais rapidamente a incidentes e oferece uma 

administração mais ágil.

Detecção e resposta estendidas (XDR) 
Amplie a visibilidade da sua organização incorporando 

dados de gerenciamento e ameaças do Android,  

iOS e Chrome OS ao Sophos XDR. Realize tarefas 

operacionais detalhadas de TI e caça a ameaças.

 Ì Verifique seus dispositivos em busca de 
vulnerabilidades e aplicativos indesejados

 Ì Localize dispositivos que estão sem patches ou que 
apresentam softwares desatualizados

 Ì Investigue e responda a dados em dispositivos móveis, 
endpoints, redes, e-mails, nuvem e servidores a partir 
de um único painel

Apresentação do licenciamento 

Central Mobile Advanced Central Mobile Standard Intercept X for Mobile

Gerenciamento de Dispositivo  

Gerenciamento de Aplicativo  

Gerenciamento Corporativo ou BYOD 
(traga seu próprio dispositivo)  

Proteção contra malware, ransomware, 
PUA (aplicativo potencialmente indesejado)  

Proteção da Web contra 
conteúdo online malicioso  

Detecção MitM (Man-in-the-Middle)  

Extended Detection and Response (XDR)  

App Store e o logotipo App Store 
são marcas da Apple Inc.

Google Play e o logotipo Google 
Play são marcas da Google LLC.

Baixe agora o Intercept X for Mobile 
no Android e iOS gratuitamente:

Vendas na América Latina
E-mail: latamsales@sophos.com

Vendas no Brasil
E-mail: brasil@sophos.com
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