
Destaques
 Ì Gerenciar, de forma 

centralizada a partir de um 
único console, a criptografia 
completa de disco do 
Windows BitLocker e MacOS 
FileVault

 Ì Compartilhamento seguro de 
documentos

 Ì Relatório de prova de 
conformidade

 Ì Recuperação de chave pelo 
próprio usuário

 Ì Preço com base no número 
de usuários

 Ì Rápida implantação

Proteção de dados e conformidade
A maioria dos profissionais que trabalham fora do escritório carregam consigo laptops 
cheios de informações confidenciais da empresa. Não dá para proteger os dados apenas 
com senhas. A melhor forma de garantir a segurança definitiva de seus dados é aplicando 
criptografia ao disco rígido do computador. Para atender aos requisitos de conformidade, 
você normalmente precisa ser capaz de verificar quais computadores da empresa estão 
criptografados. E, quando há perda ou roubo de laptops, as empresas também precisam 
comprovar que os respectivos equipamentos estavam criptografados.

Rápida implantação
O Sophos Central Device Encryption permite gerenciar, de forma centralizada, a 
criptografia nativa do Windows BitLocker e MacOs FileVault. Com o gerenciamento 
baseado na Web do Sophos Central, não é necessário instalar nenhum servidor nem 
configurar servidores de back-end. A implantação e o início da proteção dos dados 
acontecem em questão de minutos. Clientes que já utilizam o Sophos Central Intercept 
X não precisam de um novo agente de instalação. Implantação rápida é assim: apenas 
alguns cliques, e a nova política de criptografia já está ativa. Assim fica fácil proteger 
dados em laptops remotos.

Compartilhamento seguro de documentos
Compartilhe arquivos com tranquilidade, sabendo que eles permanecem protegidos. 
Com apenas alguns cliques, os usuários podem criar um arquivo protegido por senha 
encapsulado em HTML 5. Arquivos criptografados só são abertos por destinatários que 
possuem a senha correta – tudo o que eles precisam é de um navegador da Internet e 
uma senha válida para acessarem os documentos. Além disso, uma extensão do Outlook 
permite que os usuários criptografem anexos de e-mail antes de enviá-los a destinatários 
internos ou externos.

Sophos Encryption
Sophos Central Device Encryption - O jeito fácil de gerenciar  
criptografia completa de disco

A cada ano, milhões de laptops são esquecidos, roubados ou perdidos – muitos deles 
contendo informações importantes e privadas. A criptografia completa de disco 
funciona como a linha de frente na defesa de seus dados em situações como essas. 
O Sophos Central permite gerenciar a criptografia completa de disco a partir de uma 
central de gerenciamento única, integrada e baseada na Web.
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Interface de gerenciamento unificada
Gerencie a política de criptografia, chaves criptográficas e todas as suas principais 
políticas de segurança com o Sophos Central, um console de gerenciamento integrado 
baseado na Web. O Sophos Central oferece visualização intuitiva de todos os seus 
produtos de segurança Sophos.

Recuperação da chave de segurança via portal de 
autoatendimento
Com o Sophos Central Self Service, os usuários podem acessar as chaves de recuperação 
de sua própria criptografia completa de disco. Isso permite que os usuários retomem 
mais rapidamente suas atividades sem acionarem o serviço de help desk, ganhando 
tempo e poupando a equipe de TI.

Recursos

Windows MacOS

Gerenciar BitLocker ✔

Gerenciar FileVault ✔

Hospedagem em nuvem – sem instalação de servidor ✔ ✔

Gerenciar criptografia, bem como a proteção de 
endpoint, servidor, dispositivo móvel, firewall, 
e-mail e outros produtos Sophos

✔ ✔

Disponível através do mesmo agente que o Sophos Intercept X ✔ ✔

Compartilhamento seguro de documentos ✔

Recuperação de PIN/senha por meio de autoatendimento ✔ ✔

Solicitar aos usuários alterações regulares de PIN/senha ✔

Relatórios de conformidade ✔ ✔

Requisitos do sistema
 Ì Windows 7 ou posterior 

(versões com Windows BitLocker)

 Ì MacOS 10.13 (High Sierra) ou posterior

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