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V čase převratných změn v oblasti technologií je klíčovou 

strategickou prioritou všech podniků bezpečnost 

firemního IT, která se navíc díky stále mobilnější pracovní 

síle daleko složitěji řídí. A právě zde pomáhá Workplace 

Hub. Poskytuje řadu základních řízených IT služeb 

(Managed IT Services), díky kterým se můžete zaměřit 

na jiné důležité úkoly. Bezpečnost systému a ochrana 

dat (System Security and Data Protection) zajišťuje 

neustálý monitoring, řízení a ochranu vašich systémů před 

kybernetickými útoky a dalšími bezpečnostními hrozbami. 

Díky Workplace Hub budou všechna vaše data  

i IT infrastruktura zabezpečeny bez ohledu na to,  

kde budou zaměstnanci firmy právě pracovat. 

Jak Workplace Hub pomáhá?
– Zajistí vám pracovní pohodlí.

– Splňuje požadavky Obecného nařízení

na ochranu osobních údajů (GDPR).

– Díky kontinuitě firemního podnikání

jste vždy před konkurencí.

– Nabízí volitelné úrovně podpory, služeb

a bezpečnosti podle vašich potřeb.

– Chrání vaše data i systém před nejrůznějšími

kybernetickými útoky.

– Přináší novou úroveň bezpečnosti a přehledu

prostřednictvím Sophos Unified Threat Management.

Klíčové vlastnosti
–  Unified Threat Management: Sophos XG Firewall nabízí

sofistikované zabezpečení a za všech okolností

vás udržuje v bezpečí

–  patch management zajistí,

že vaše firma má nejaktuálnější verze softwaru

– bezpečný vzdálený přístup

– antivirus na úrovni sítě

– ochrana e-mailu proti spamu a antivirová ochrana

– ochrana DDoS/ochrana před síťovými útoky

– ochrana proti vniknutí

– filtrování obsahu

– správa šířky pásma

– monitoring a ochrana proti škodlivým malwarovým infekcím

– rychlé a snadné změny úrovně zabezpečení

–  pravidelná hlášení shrnující aktivitu služby, počet zjištěných

ohrožení a podstatu všech nápravných opatření přijatých

společností Konica Minolta
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