
Најдобра видливост, заштита и одговор во светот. 
Sophos XG Firewall овозможува нов пристап кон начинот на 
управување со Firewall, одговарање на заканите и мониторинг 
на сè што се случува во вашата мрежа.

• Заштита и ефикасност 
на мрежата од следната 
генерација

• Безбедност синхронизирана 
со Security Heartbeat™ и 
синхронизирана контрола 
на апликациите

• Унифицирана контрола на 
корисникот, апликацијата и 
мрежата

• Попаметно управување со     
сообраќајот                                                  

• Целосна видливост на 
целокупниот сообраќај, 
апликациите и заканите

• Моќно управување и 
известување

• Mодуларно поврзување и 
опции за избор

КАРАКТЕРИСТИКИ Sophos XG Firewall: See it, Stop it. Secure it.
Sophos XG Firewall обезбедува сеопфатна Firewall заштита од следната 
генерација што открива скриени ризици, блокира непознати закани и 
автоматски реагира на инциденти.

Разоткрива скриени ризици
Sophos обезбедува супериорна видливост при ризични активности, 
сомнителен и шифриран сообраќај и напредни закани. Ние ви помагаме 
да ги разоткриете опасностите во сообраќајот и апликациите што инаку би 
останале недетектирани и на тој начин ви помагаме да ја вратите контролата 
над вашата мрежа.

Блокира непознати закани
Sophos ви ги става на располагање најновите технологииа за заштита на 
вашата мрежа од ransomware, непознати и напредни закани. Ние нудиме 
Cloud Sandboxing, како и обемна анализа на закани заснована на вештачка 
интелигенција, напојувана од SophosLabs, Dual AV, Web и App Control, Email 
Protection и  Web Application Firewall. 

Автоматски одговор на инциденти
Sophos Security Heartbeat™ ја споделува телеметријата и статусoт помеѓу 
крајните точки на Sophos и вашиот Firewall, за да се овозможи заштита 
на страничното движење и да се идентификуваат и автоматски да се 
категоризираат апликациите и веб сообраќајот. XG Firewall е единственото 
мрежно безбедносно решение кое може целосно да го идентификува изворот 
на инфекција на вашата мрежа и автоматски да одговори ограничувајќи го  
пристапот до други мрежни ресурси.

Предности на Xstream
Архитектурата XG Firewall Xstream обезбедува неприкосновени нивоа на 
видливост, заштита и ефикасност на перформансите. Xstream SSL Inspection 
ги отстранува слепите точки со дешифрирање на сообраќајот без да ги 
намали перформансите. Xstream DPI моторот комбинира повеќе технологии 
за заштита за поефикасно управување со пакети. Додека пак Xstream Network 
Flow FastPath обезбедува брз проток за вашиот доверлив сообраќај.

Менаџирање и известување во Sophos Central
Sophos Central е вашата крајна платформа за управување со облак - за сите 
имплементирани производи на Sophos. Тоа го олеснува секојдневното 
поставување, следење, управување и известување за вашиот XG Firewall.



Преглед на серијата Sophos XG Series уреди
Нашите хардверски уреди од серијата XG се направени со најнова мулти-јадрена технологија, со обезбедена 
голема RAM меморија и солиден складишен простор. Без оглед дали заштитувате мал бизнис или поголемо 
претпријатие  со повеќе подружници на оддалечени локации, добивате врвна ефикасност во работењето, 
флексибилна поврзаност и максимална сигурност.

Листа на уреди

Sophos XG Firewall
За крајна заштита и максимална искористеност и максимално спокојство, одберете еден од нашите 
поволни пакети со различни опции:

Пробајте го бесплатно веднаш!
Регистрирајте се за бесплатен 30 дневен 
пробен период на sophos.com/xgfirewall

Решенијата на SOPHOS се достапни во КАБТЕЛ, Platinum Partner за Македонија!


