SafeGuard Enterprise
Encriptação e protecção centralizadas de dados sem compromissos
Para se manterem produtivos, os utilizadores acedem a dados corporativos a partir de uma grande
variedade de dispositivos, independentemente da política. Para manter os dados da sua empresa
seguros e em conformidade, a solução de encriptação da Sophos protege a sua informação em
todas as plataformas. Deste modo, os seus dados estão protegidos independentemente do local em
que se encontrem: dispositivos pessoais, partilhas na rede ou na cloud. Compatível com Windows 8,
e encriptação de ficheiros e discos em Macs.
O Sophos SafeGuard Enterprise é a solução de encriptação e protecção de dados completa, dos
computadores à rede, passando pela cloud.

 Garante a produtividade protegendo os

dados sensíveis onde quer que se
encontrem alojados: portáteis, unidades
USB, partilhas de rede ou mesmo na cloud.

 Simplifica a conformidade com os
regulamentos através da aplicação de
políticas e relatórios.

 Fornece uma gestão das chaves que
permite aos utilizadores autorizados
partilharem dados de forma simples e
segura.

 Poupa tempo ao permitir configurar e gerir

todas as políticas de protecção de dados a
partir da consola central.

 Permite gerir todos os dispositivos na

organização a partir de um único local,
incluíndo unidades de encriptação
automática Opal e discos encriptados com
o BitLocker ou FileVault.

 Tira

partido
da
tecnologia
nos
processadores de última geração, para
garantir que as máquinas encriptadas são
mais rápidas do que nunca.

Encriptação galardoada
Beneficie de uma encriptação galardoada que
protege milhões de utilizadores.

Implementação rápida a partir de um
único local

Segue os standards internacionais de encriptação
completa de discos.
Permite que múltiplos utilizadores partilhem
computadores encriptados sem necessidade de
partilharem as suas passwords.
Encripta dados em segundo plano para que a protecção
não interrompa o trabalho dos utilizadores.

Módulos do SafeGuard Enterprise
Management Center

Oferece uma encriptação inicial rápida, apenas das
partes dos discos rígidos que contêm dados, poupando
tempo significativo na encriptação de grandes discos.

Implementa e reforça uma estrutura de políticas comum
em toda a organização, fornecendo um ponto central de
controlo da gestão em ambientes de TI mistos.

Impede utilizadores não autorizados de acederem a
informação contida em unidades perdidas ou roubadas.

Device Encryption

Garante autenticação rápida e
tecnologia biométrica e criptográfica.

segura, utilizando

Explora as tecnologias de processadores de última
geração
da
Intel. O máximo desempenho em
computadores i5 e i7.

Colaboração segura dos utilizadores
na gestão
A nossa gestão de chaves funciona em segundo
plano. Isto significa que é fácil para os seus
utilizadores autorizados partilharem dados de
forma segura entre PCs, unidades amovíveis e
anexos de e-mail com o controlo necessário.
Gestão do alojamento, partilha, troca e remoção de
chaves a partir de uma consola centralizada.

Encripta de forma transparente dados em portáteis, postos e
unidades externas, protegendo os seus utilizadores contra acessos
não autorizados, perda ou roubo de dados.

Data Exchange

Garante a troca segura de dados em unidades amovíveis
com os seus parceiros de negócio e clientes, mesmo que
não possuam a aplicação SafeGuard instalada.

Encryption for Cloud Storage

Encripta ficheiros transferidos para serviços de
alojamento na cloud dos computadores geridos. Inclui
ainda leitores para abertura destes ficheiros em dispositivos
Apple iOS e Android.

Native Device Encryption

Gere aplicações de segurança de terceiros, e encriptação de
unidados através do Windows BitLocker e o Mac FileVault 2.

Encryption for File Shares

Encripta os dados de utilizador em grupos de trabalho.
Protege os seus dados em unidades locais e servidores de
rede, aos níveis de ficheiro e directoria.

Novidades na versão 6.1
Maior produtividade através de uma
recuperação rápida de dados
Recupere o tempo gasto na recuperação de
dados, mesmo quando os utilizadores se
esquecem de passwords, perdem a autorização ou
deixam a organização.

Compatível com Windows 8 e encriptação completa de
discos e ficheiros em Macs
Criação simplificada de porta-chaves
Gestão simplificada
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