
Sophos MSP Connect
A Sophos descomplicou a implantação, o gerenciamento e a venda de novos serviços de segurança cibernética para 
ambientes de nuvem locais, privados e públicos, aumentando a sua receita e diminuindo os seus custos. 

Use o poder da unicidade para oferecer a seus clientes proteção abrangente e soluções premiadas de segurança 
cibernética otimizadas para provedores de serviços gerenciados, altamente eficientes para bloquear as ameaças 
cibernéticas mais recentes, e entregues através do Sophos Central, o painel de gerenciamento de segurança unificado 
líder do setor. 

Um programa rentável 
Faturas sazonais ou mensais

Você pode controlar como e onde suas licenças 
são distribuídas. MSP Connect permite que você 
venda licenças sazonais em assinaturas de um, dois 
ou três anos. Com o MSP Connect Flex você pode 
integrar preços competitivos de uso por serviço em 
um relatório de cobrança mensal unificado para 
maximizar suas margens. Um multiplicador 18x 
no MRR mensal anterior reconhece as vendas por 
consumo pelo índice do nível do programa de parceiro. 

 � Rentabilidade aumentada – O MSP Connect Flex 
oferece opções de fatura agregada que convertem 
Capex em Opex

 � Sólido retorno sobre investimento – Estratégia 
de segurança abrangente de longo prazo que 
acompanha o crescimento de seus clientes

 � Modernize as aquisições de segurança cibernética – 
Venda através do AWS Marketplace e Azure Marketplace 
na nuvem com preços especiais para parceiros

Um fornecedor de segurança 
Proteção ímpar, menor complexidade

Com o programa Sophos MSP Connect, você pode 
atender a todas as necessidades de segurança de 
seus clientes com soluções integradas, adaptáveis e 
altamente eficientes de um especialista global. Você 
contará com produtos premiados desenvolvidos por um 
grande especialista que protegem cargas de trabalho 
de endpoints, servidores e da nuvem, além de firewall, 
resposta gerenciada a ameaças, e-mail, conexões 
móveis e sem fio, e também simulações de phishing 
para treinamento e criptografia de dispositivos.

 � Proteção superior – A melhor categoria em soluções 
de segurança de nível empresarial e as mais 
eficientes do setor

 � Pacotes de produtos inigualáveis – Todas as 
soluções de que você precisa, além da resposta a 
incidentes automatizada para cobrir os requisitos de 
segurança de seus clientes

 � Segurança consolidada – Diga adeus à complexidade 
de assegurar o uso de vários fornecedores

Um painel de gerenciamento 
Proteção nativa na nuvem

Libere mais horas do seu dia com o Sophos 
Central, um painel de gerenciamento unificado 
para administrar todos os seus clientes e controlar 
seus produtos Sophos através de uma única 
interface intuitiva. Desenvolvido com o propósito de 
proporcionar insight da nuvem, rede e segurança do 
dispositivo, além da visibilidade e flexibilidade exigidas 
para atender às várias necessidades das empresas 
que você atende.  

 � Console de gerenciamento Web unificado – 
Implantação e gerenciamento simplificados dos 
novos serviços de segurança – a qualquer hora, em 
qualquer lugar

 � Eficiência operacional  melhorada – Adicione e 
provisione clientes sempre que for preciso

 � Oportunidades de vendas cruzadas e incrementais 
– Identifique rapidamente lacunas na segurança: o 
Sophos Central oferece análise de dados de todos os 
seus clientes simultaneamente



MSP CONNECT BENEFÍCIOS DO PROGRAMA MSP CONNECT FLEX

✔

Assistência de marketing

Uso do logotipo de parceiro Sophos MSP Connect

Inclusão na lista de parceiros do Sophos Partner Locator

Acesso ao Portal do Parceiro

Recursos e ferramentas para marketing co-branding

✔

✔ Suporte integrado ✔

✔ Opção de aquisição de licença pelo cliente ✔

✔ Opção de aquisição de licença pelo MSP ✔

Faturas mensais ✔

Multiplicador 18x para vendas por consumo ✔

MSP STANDARD SUPPORT BENEFÍCIOS DE SUPORTE MSP CONNECT FLEX*

✔ Linhas telefônicas dedicadas MSP VIP ✔

✔ Suporte 24x7x365 ✔

MSP CONNECT REQUISITOS DO PROGRAMA MSP CONNECT FLEX

✔ Comprovação de empresa de serviços gerenciados ✔

✔ SC01 - Sales Fundamentals - Treinamento Sales Consultant ✔

MSP01 - Sophos MSP Connect - 
Treinamento Sales Consultant

✔

Treinamento Sophos Certified Support Recomendado

Aprovação de revendedor para faturamento mensal ✔

✔ MSP fornece suporte Nível 1 para clientes gerenciados ✔

Os parceiros Sophos MSP Connect devem aceitar os termos e condições do Sophos Partner Program e do Sophos MSP Connect Program. 
Não há exigências de receita anual associadas ao Sophos MSP Connect, entretanto, o status de posicionamento no Sophos Partner 
Program é interdependente da receita anual regional e de requisitos de certificação, conforme estipulado no guia do Sophos Partner 
Program. Um multiplicador 18x no MRR mensal anterior reconhece as vendas por consumo pelo índice do nível do programa.

Sistema de segurança cibernética Next-Gen
Desenvolvido para MSPs
O Ecossistema de Segurança Cibernética Adaptativa (ACE) da 
Sophos é um amplo sistema de prevenção, detecção e resposta 
adaptativas que aprende e é aprimorado constantemente. Ele 
protege continuamente a nova realidade de sistemas corporativos 
interconectados, além de proteger contra o cenário de ataques 
cibernéticos em constante mudança.

Terceirizando seu SOC
Caçadores de ameaças especializados
Libere tempo para focar no gerenciamento das necessidades de 
TI dos seus clientes, terceirizando o seu SOC aos profissionais 
da equipe do Sophos Managed Threat Response. Se um cliente 
estiver sob ataque, a equipe do Rapid Response providenciará 
ajuda imediata para a neutralização de ameaças ativas.

Automação aprimorada
Integrações de RMM e PSA
Incorpore as ferramentas RMM do fornecedor e automatize a 
instalação do agente Sophos entre os seus clientes. O Sophos Central 
se adapta às ferramentas de cobrança PSA mais conhecidas – para 
a maximização do retorno do seu investimento – ao proporcionar a 
integração direta com as ferramentas que você já tem.

Junte-se ao Sophos MSP Connect Flex
Três passos rumo às vendas de sucesso

1. Cadastre-se em www.sophos.com/join 

2. Complete os treinamentos Sales e MSP Connect  
(como explicado acima)

3. Escolha um distribuidor da Sophos e entre em contato para que 

ativem o faturamento mensal

Contate-nos
Saiba mais sobre o Sophos MSP Connect 
Solicite contato
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