
 Sophos Phish Threat
Suplemento do Outlook para PC e Mac
O Suplemento Sophos Phish Threat Outlook permite que os funcionários 

denunciem mensagens suspeitas de spam e phishing com um clique 

diretamente no Outlook. Disponível para Outlook para Windows e Mac nos 

ambientes Outlook Web Access, Office 365 e Exchange, ele transforma todos os 

seus funcionários em uma linha de frente ativa na defesa contra ataques virtuais.

Vantagens do suplemento Sophos Outlook
Com mais de 500 modelos de e-mails invasores e 60 módulos de treinamento 

direcionados em 10 idiomas diferentes, a licença avulsa do Phish Threat auxilia na 

mudança de comportamento do funcionário – em apenas quatro campanhas os clientes 

existentes viram uma redução de 31% na susceptibilidade a ataques.

O suplemento do Outlook simplifica ainda mais o modo como os funcionários denunciam 

mensagens suspeitas e simulações de teste. Com apenas um clique os usuários 

podem denunciar uma mensagem ao destino apropriado no devido formato e eliminar 

a necessidade de ter que se lembrar de um endereço de e-mail específico ou de como 

encaminhar as mensagens indesejadas da maneira apropriada.

Você e sua equipe terão melhor visibilidade do entendimento da organização sobre os 

riscos à segurança virtual e das verdadeiras ameaças que enfrentam. Os relatórios do 

Phish Threat facilitam a visualização dos usuários que receberam um ataque simulado e 

de quem, quando e para qual dispositivo o ataque lhes foi enviado – e quem denunciou o 

ataque. 

Destaques
 Ì Denuncie mensagens 
suspeitas de spam e 
phishing com um único 
clique 

 Ì Forneça feedback 
imediato aos funcionários

 Ì Enriqueça seus relatórios 
do Phish Threat

 Ì Compatível com 
dispositivos Windows e 
Mac

 Ì Opera nos ambientes 
O365 e Exchange Server



 Sophos Phish Threat 

Experimente gratuitamente por 30 dias
Registre-se para uma avaliação gratuita para 100 usuários no site sophos.com/phish-threat. 

Maior visibilidade das ameaças
O feedback imediato é uma forma fantástica de melhorar 

um comportamento. Por isso, qualquer funcionário 

que denuncie uma simulação do Phish Threat receberá 

automaticamente uma confirmação instantânea do teste. 

Todas as denúncias de e-mails suspeitos serão 

encaminhadas automaticamente para a sua caixa de 

entrada específica do Phish Threat, oferecendo excelente 

visibilidade das ameaças que cada organização enfrenta. 

Uma cópia também será automaticamente enviada para o 

SophosLabs para análise avançada das ameaças, ajudando 

a Sophos em seu papel de predizer e prevenir ameaças para 

todos os nossos clientes. 

Comece agora
O suplemento do Sophos Outlook já vem com a licença do 

Phish Threat. Disponível para download diretamente do 

Sophos Central para instalação centralizada em todos os 

dispositivos, você pode começar hoje mesmo a monitorar a 

compreensão dos funcionários.

 

Compatibilidade
O suplemento Sophos Phish Threat Outlook funciona nos 

seguintes ambientes:

 Ì Assinatura do Microsoft Office 365 Business 
(Microsoft Exchange Online)

 Ì Microsoft Exchange Server 2019 local*

Com suporte a uma diversidade de clientes de e-mail:

 Ì Microsoft Outlook para Windows 2013, 2016 e 2019

 Ì Microsoft Outlook para Mac 2016 e 2019

 Ì Microsoft Outlook na Web (Microsoft 
Office 365 ou Outlook Web Access) 

Instalação
Seja para comprovar a eficiência do conceito do Sophos 

Phish Threat, seja para implantar para centenas ou milhares 

de funcionários, a instalação do suplemento do Outlook é 

bastante simples.

Durante a prova de conceito ou teste, o sideload permite que 

você instale o suplemento Sophos Outlook em dispositivos de 

usuários individuais através de um arquivo de manifesto XML.

A implantação centralizada é a melhor forma de gerenciar a 

distribuição do suplemento do Outlook a todos os funcionários. 

Parceiros e clientes podem executar a distribuição de 

modo rápido e descomplicado diretamente do Centro 

de Administração do Office 365 ou usando o Centro de 

Administração do Exchange para instalações locais. Detalhes 

completos você encontra aqui 

Como comprar 
O preço é por usuário, em lotes de um a mais de 5000 

participantes. Esse modelo de licenciamento avulso é o que 

dita a simplicidade do Sophos Phish Threat, oferecendo 

testes ilimitados por usuário, de modo que você pode focar 

na proteção dos seus usuários – e da sua empresa – contra 

ataques avançados de phishing.

* Microsoft Exchange 2013, 2016 locais e provedores não relacionados 
ainda não são compatíveis.
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