
ПРОМОЦИЈА Endpoint и Server заштита
Tригодишна претплата по цена од еднoгодишна.

Промоцијата е валидна до 30. 09. 2021. 

Кибер заканите постојано во пораст и се сè покомплексни. Скоро 7 од 10 
организации од која било големина се жртви на напади. Не бидете лесна цел за 
сајбер напади.  Решенијата на Sophos, oвозможуваат:

• Запирање на непознат малициозен софтвер со длабоко учење и технологија 
на вештачка интелегенција 

• Блокирање на рансомвер напади - и никогаш да не платите ниту денар за да 
ги повратите податоците 

• Спречување на неовластени обиди за криптирање 
• Заштита на ингеренциите од кражба, како и откривање на малициозен 

сообраќај 
• Стопирање на хакерите да ги користат ранливостите и компромитираат 

unpatched хостовите 
• Автоматско откривање и приоритет на потенцијалните закани користејќи 

EDR технологија
• Бесплатно управување со сите погоре преку еден централен систем Sophos.

Промоцијата важи за тригодишна 
претплата за: 

Central Endpoint:
• Central Intercept X Advanced
• Central Intercept X Advanced 

со EDR

Central Server:
• Central Intercept X Advanced 

for Server 
• Central Intercept X Advanced 

for Server со EDR

Оваа специјална понуда е достапна 
само во КАБТЕЛ - Sophos Gold Partner .

Повеќе за решенијата на Sophos на
https://kabtel.mk/partneri/sophos/

Перо Наков 1, ЖАС I кат, Скопје, РС Македонија 02/3103230, info@kabtel.mk, www.kabtel.mk



Sophos Firewall & XGS 
100% попуст на XGS  хардверот 
за 3-годишни лиценци за Xstream 

Промоцијата е валидна до 31. 03. 2022. 

ПРИДОБИВКИ:

• Моќна заштита и перформанси: Xstream на Sophos Firewall архитектурата 
обезбедува заштита од најновите закани, додека забрзувањето на важен сообраќај 
во облак, SaaS и други апликации. Двојниот процесор на моделите од XGS серијата 
вклучува посветен хардвер FastPath за доверлив сообраќај, ослободување на 
ресурси за Deep packet инспекција и TLS инспекција за потребниот сообраќај.

• Xstream Protection: Еден пакет лиценци за напредна заштита со мрежна, веб 
и zero-day заштита, плус новиот Central Module за SD-WAN VPN оркестрација 
и 30-дневен тест период за задржување на податоците во Central Reporting 
Advanced. Заокружено со одличната поддршка, овој пакет е сè што му треба на 
вашиот бизнис. Без скриени трошоци.

• XDR-Ready: Проширете ја интелигенцијата за закани надвор од firewall со Sophos 
Extended Detection and Response (XDR). Работи во комбинација со други производи 
на Sophos кои се лиценцирани одделно.

100% попуст на XGS Firewall 
серијата, купен заедно со 

минимум 3-годишни лиценци
за Xstream Protection.

• Важи за набавка на 3-годишни 
лиценци

• Исклучува модели XGS 87 (w) 

Оваа специјална понуда е достапна 
само во КАБТЕЛ - Sophos Gold Partner.

Повеќе за решенијата на Sophos на
https://kabtel.mk/partneri/sophos/

Перо Наков 1, ЖАС I кат, Скопје, РС Македонија 02/3103230, info@kabtel.mk, www.kabtel.mk

Заменете го постоечкиот Firewall од друг производител со нов хардвер од серијата XGS. Sophos Firewall и новиот хардвер од 
серијата XGS нудат најдобра заштита и врвни перформанси. Оваа понуда важи за нови корисници на решенијата на Sophos, но и за 
постоечки корисници на други решенија на Sophos кои досега немаат имплементиран Firewall.


