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  از شبکه محافظتنسل بعدي 
 قوي ، قدرتمند ... سریع 
 سادگی ، امنیت و بینش بی نظیر 
  حفاظت پیشرفته  به صورت ساده 
 گزارش هاي جعبه اي بصورت استاندارد 
 مدیریت مرکزي چندین فایروال 
   امنیت و ضربان قلب امنیت سنکرون شده 
  کنترل یکپارچه کاربر ، برنامه و شبکه 
 مدیریت و مقیاس پذیري قدرتمند 

 
 
 

 سادگی ، امنیت و بینش بی نظیر
 

Sophos XG Firewall  جدیدي را براي نحوه مدیریت  رویکرد
فایروال ، پاسخگویی به تهدیدها و نظارت بر آنچه در شبکه 

براي یک سطح کامالً جدید  .شما اتفاق می افتد ارائه می دهد
 از سادگی ، امنیت و بینش آماده شوید.

  
Sophos XG Firewall -  مورد بعدي در نسل بعدي 

XG Firewall است و تمام  براي مشاغل امروز بهینه شده
محافظت و بینش مورد نیاز شما را در یک دستگاه قدرتمند 

 .منفرد ارائه می دهد که به راحتی قابل مدیریت است
 

  گزارش هاي جعبه اي بصورت استاندارد
با صدها گزارش داخلی ، شما دقیقاً می دانید که در مورد 

گزارشات مفصلی به  .کاربران و شبکه شما چه اتفاقی می افتد
صورت استاندارد دریافت می کنید که بصورت محلی ذخیره 
می شوند و نیازي به ابزار جداگانه نیست و گزارش هاي منحصر 
به فرد تهدید کاربر به شما نشان می دهد که کدام یک از 

 .کاربران امنیت شما را به خطر می اندازند
 

 به سادگی چندین فایروال را مدیریت کنید
Sophos Firewall Manager  یک کنسول واحد براي مدیریت
و اگر می  .فراهم می کند XGکامل مرکزي چندین فایروال 

  Cyberoamو  XG  ،SGخواهید گزارش را در چندین دستگاه 
  .ادغام کنید، می توانید Sophos iViewسپس با 

  تحفاظت پیشرفته ساده شده اس  
 

ود که شما در چندین ماژول بیشتر محصوالت فایروال باعث می ش
نه  .یا صفحه نمایش خط مشی ها را تنظیم و مدیریت کنید

سوفوس ما یک مدل خط مشی متحد قدرتمند ارائه می دهیم که 
به شما امکان می دهد تمام سیاست هاي کاربر ، برنامه و شبکه 
خود را در یک صفحه نمایش مدیریت ، مشاهده ، فیلتر و مرتب 

 .کنید
 

 بیشتر در یک دستگاهمحافظت 
 

شما تمام ویژگی هاي نسل بعدي فایروال را که به آن نیاز دارید 
به عالوه ویژگی هایی که نمی توانید در هیچ جاي دیگري پیدا 

 Security از جمله انقالب -کنید ، به دست می آورید 

Heartbeat  ، فایروال کامل برنامه وب و ضد اسپم ایمیل ،
ن سخت افزار اضافی بدون هزینه اضافی بدو .DLP رمزگذاري و

 .به سادگی آنچه را که می خواهید به کار گیرید انتخاب کنید
 

 قوي ، قدرتمند سریع
 

را مهندسی کرده ایم تا عملکرد فوق العاده اي  XG Firewallما 
تجهیزات ما با استفاده از فناوري چند هسته اي اینتل   .ارائه دهد

سکن تسریع شده در حافظه ساخته ، درایوهاي حالت جامد و ا
 Sophosعالوه بر این ، فناوري بهینه سازي بسته  .شده است

FastPath  تضمین می کند که شما همیشه حداکثر توان تولیدي
  .را خواهید داشت
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 در یک نگاه - Sophos XG تجهیزات سري

و ذخیره سازي حالت جامد  RAM ، تأمین سخاوتمندانهما با جدیدترین فناوري چند هسته اي اینتل  XG تجهیزات سخت افزاري سري
 .خواه از یک تجارت کوچک محافظت کنید یا یک مرکز داده بزرگ ، عملکرد برجسته صنعت را به دست می آورید .ساخته شده اند

 

  Sophos XG Firewall TotalProtect Plus Bundleباندل 

  دیکن افتیرا در TotalProtect Plusراحت و کامل  يداشتن حداکثر حفاظت ، ارزش و آرامش خاطر ، بسته نرم افزار يبرا
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