
Sophos Antivirus pro vShield
Rychlá a účinná ochrana před hrozbami pro virtuální stroje.
Sophos Antivirus pro vShield nabízí centralizované skenování pro vaše 
virtuální prostředí. Jediná a vždy aktivní virtuální ochrana pro každý váš 
hostovaný stroj.

Hlavní výhody

 Ì Poskytuje vynikající 
výkon s využitím 
centralizovaného 
virtuálního bezpečnostního 
zařízení

 Ì Zajišťuje konzistentní a 
vždy aktuální ochranu

 Ì Detekuje a automaticky 
odstraňuje všechny 
pozůstatky hrozeb

 Ì Eliminuje možnost 
zahlcení skenováním a 
aktualizacemi

 Ì Chrání před známými i 
neznámými hrozbami díky 
technologii Live Protection

 Ì Nejlepší podpora ve své 
třídě - 24/7/365

Bezpečnost stvořená pro virtuální prostředí
WStvořili jsme Sophos Antivirus pro vShield, abychom vám pomohli jednoduše ochránit 
virtuální platformy. Místo instalace tradičního antivirového agenta na každý virtuální stroj 
(VM) poskytujeme lehký, centralizovaný skener pro zabezpečení všech hostovaných VM na 
vašem hostitelském stroji. Získáte tak rychlou a účinnou ochranu s nižšími nároky na zdroje 
a s jednodušší správou.

Ochrana před hrozbami v reálném čase s automatickým čištěním
Sophos Antivirus pro vShield nabízí pokročilé možnosti čištění. Jakmile Sophos detekuje 
škodlivý kód, okamžitě uzavře soubor do karantény. Automaticky je nasazen na infikovaný 
hostovaný VM čistící agent, který objeví a odstraní i veškeré zbytky hrozby na disku i v 
paměti.

Vysoký výkon, nízký dopad na systém
Sophos Antivirus pro vShield překonává nejen tradiční antiviry pro koncové body, ale také 
konkurenční virtualizační bezpečnostní nástroje. Při přímém srovnání s jinými virtualizačními 
bezpečnostními řešeními odhalily testy, že má náš efektivní skenovací engine Sophos a 
pokročilé techniky zachycení čistých souborů o 90 % menší vliv na propustnost zápisu 
souborového serveru. Sophos Antivirus pro vShield plným využitím výhod technologie 
VMware vShield Endpoint eliminuje také potenciální možnost zahlcení skenováním a 
aktualizacemi.

Automatická ochrana, snadná správa 
Virtuální prostředí jsou dynamická, takže nasadit trvale bezpečnostní software a zajistit 
jeho aktuálnost, může být výzvou. Naštěstí Sophos Antivirus pro vShield automaticky chrání 
všechny podporované hostované virtuální stroje hned od prvního okamžiku, jakmile jsou 
on-line. Vytvořte politiky, zobrazte upozornění, vyžádejte si skenování a generujte reporty 
pro všechny vaše virtuální systémy z naší intuitivní konzole pro správu. A můžete také 
použít stejnou konzoly pro správu vašich pracovních stanic a fyzických serverů chráněných 
Sophosem.

Podpora, když ji potřebujete
Malwarové infekce, problémy systému a prostoje v údržbě se neomezují jen na pracovní 
dobu. To je důvod, proč Sophos poskytuje podporu 24/7/365, takže když pomoc potřebujete, 
tak ji i dostanete. 



Sophos Antivirus pro vShield

Vyzkoušejte zdarma
Zaregistrujte si 30denní zkušební provoz na 
sophos.com/free-trials.

Kvalita prověřená testy
Podle nezávislých testů třetích stran má efektivní skenovací 
engine Sophos a pokročilé techniky zachycení čistých souborů 
o 90 % menší vliv na propustnost zápisu souborového serveru 
než Trend Micro Deep Security a McAfee MOVE Agentless.

Podporované platformy
VMware ESXi 5.1 nebo novější s vSphere a vShield Endpoint

Trvalá a vždy aktuální ochrana hostovaných virtuálních strojů 

automaticky zajistí, že stroje jsou zabezpečené ihned, jakmile jsou on-line.
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VMware ESXi 5.5 vShield-Enabled Server Workload Performance 
Windows Server 2008 R2 CIFS File Server Performance jak 

uvádí DynamiX Test Development  Environment  3.2
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Vliv na propustnost zápisu (ve srovnání s výchozí hodnotou) 
(nižší hodnoty jsou lepší)

Poznámka: Při testech byla pro transakce čtení použita vnořená 
sada souborů s velikostí 72,4 GB. Zatížení klienta emulovaného Load 
Dynamix TDE 3.2 s žádostí o transakce přibližně 9:1 čtení/zápis. Test 
probíhal jednu hodinu. Nižší vliv oproti výchozímu stavu je lepší. Výchozí 
propustnost čtení je 43,77 MB/s, propustnost zápisu je 4,9 MB/s.

Zdroj: Tolly, únor 2014
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