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Kulcs tulajdonságok
A Sophos Home egy internet biztonsági eszköz, amelyet otthoni
felhasználókra szabtak.
Ingyenes szoftver otthoni PC és Mac felhasználók számára
§
§
§
§
§
§
§
§

Fejlett malware és fenyegetettség elleni védelem
URL blokkolás
Potenciálisan veszélyes alkalmazások elleni védelem
Egy fiókkal maximálisan 10 számítógépet (Mac és PC) képes védeni
Távoli, felhő alapú menedzsment az összes számítógépnek
A megoldás a Sophos díjnyertes vállalati termékein alapul
Következő generációs biztonsági technológia
Egyszerű design

Vállalati színvonalú biztonság otthonra
A Sophos Home egy erős, ugyanakkor egyszerűen kezelhető, ingyenes
biztonsági eszköz, amely ugyanolyan vállalati színvonalú védelmet biztosít,
mint amit a Sophos díjnyertes vállalati termékei is.
Fejlett malware és fenyegetettség védelem
Ez az ingyenes eszköz fejlett, következő generációs biztonságot nyújt a
nulladik napi felderítések ellen és véd az egyre szofisztikáltabb internetes
fenyegetettségektől. A SophosLabs kutatói szerint egyre nő az összetett,
polimorf és korábban ismeretlen malware-ek száma. A vállalat belső szakértő
csapata figyelemmel követi és analizálja a fenyegetettségeket 24/7. A
Sophos Home következő generációs technológiája, beleértve a viselkedés
alapú megoldást és a behatolás elleni védelmi rendszert (HIPS) is, küzd
ezekkel a folyamatosan fejlődő, megfoghatatlan fenyegetettségekkel. Az
internetes támadók gyenge láncszemként kihasználják az otthoni
számítógépeket, hogy hozzáférjenek a vállalati hálózatokhoz. Most a Sophos
Home által mindenki vállalati szintű biztonságot élvezhet otthonában
ingyenesen.
További védelmi megoldások:
§
§
§
§
§
§

Ütemezhető malware keresés
Automatikus malware keresés
Rossz indulatú URL-ek blokkolása
Adathalászat elleni védelem
Nem kívánt alkalmazások felderítése
Szignatúra alapú malware azonosítás
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Egyszerű, felhő alapú kezelés
A Sophos Home felhasználók egyszerűen, bármelyik böngészőből
menedzselni tudják a regisztrált számítógépek biztonsági beállításait. Nem
számít, hogy a közvetlen környezetedben élők számítógépeit, vagy a világ
másik felén élő szüleid, gyermekeid biztonságát menedzseled. A felhasználók
néhány másodperc alatt adhatnak hozzá új számítógépeket, menedzselhetik
a szabályokat, frissíthetik a webes hozzáférést és vizsgálatot indíthatnak
bármelyik számítógépen, amely hozzátartozik az adott felhasználói fiókhoz.
További jellemzők:
§
§
§
§
§

A felhő alapú kezelés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy
bárhonnan elérjék és menedzseljék a felhasználói fiókukat
Egyszerűen lehet új számítógépeket (maximum 10 db) hozzáadni a
fiókhoz egy e-mail cím, vagy pár kattintás segítségével
Egyéni biztonsági beállításokat és web szűrési szabályokat lehet
alkalmazni minden egyes eszközre külön-külön
Módosítás elleni védelem – a biztonsági beállításokat és webes
szabályokat nem lehet megváltoztatni a fiókba való belépés nélkül
Nincsenek zavaró hirdetések és felugró ablakok

Web szűrés
A Sophos Home arra is tökéletes, hogy megvédje a felhasználókat és
családtagjaikat a nem kívánt internetes tartalmaktól. Csupán néhány
kattintással, a felhasználó blokkolhatja azokat a weboldalakat, amelyeken
feltételezhetően nem megfelelő tartalmak vagy veszélyes szoftverek
találhatóak. A Web Category Access funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos
típusú weboldalakat kategóriánként menedzseljünk: blokkolhatunk,
figyelmeztetést kérhetünk vagy hozzáférést engedélyezhetünk.
Gyors adatok
Készült: 2015 december
Készítette: Sophos
Licensz fajtája: örök licensz
Ár: ingyenes
Weboldal: www.sophos.com/home
Rendszer követelmények: Windows 7 vagy frissebb és Mac OSX 10.8 vagy
frissebb, minimum 1 GB szabad lemez terület és 1 GB RAM
Támogatott operációs rendszerek: Windows és Mac
Segítség: https://community.sophos.com/products/sophos-home

Sophos Home használati útmutató & GYIK
Első lépések
1. Regisztráció
Regisztrálj egy új felhasználói fiókot a https://home.sophos.com/reg oldalon.
Egyszerűen csak adj meg egy e-mail címet és egy jelszót. Egy megerősítő emailt fogsz kapni. Ezután csak annyi a teendőd, hogy megerősítsd a
regisztrációdat és lépj be a Sophos Home fiókodba.
2. Telepítés
Figyelem: mielőtt telepítenéd a számítógépedre a Sophos Home-ot,
törölni kell az összes már meglévő antivírus szoftvert. A Devices
(Eszközök) menüpont alatt a “+ Add Device” (+ Eszköz hozzáadása)
lehetőségre kattintva hozzáadhatod a saját, vagy más védeni kívánt
számítógépeket. Választhatsz, hogy feltelepíted a szoftvert a saját
számítógépedre, vagy e-mailben elküldöd a linket egy másik felhasználónak.
3. Eszközök menedzselése
A Sophos Home Dashboard (Irányítópult) lehetővé teszi, hogy egy helyen
lásd az összes, felhasználói fiókodhoz tartozó számítógépet és biztonsági
beállításaikat. A beállítások és figyelmeztetések menedzseléséhez, valamint
az események megtekintéséhez, egyszerűen válaszd ki azt a számítógépet a
a Dashboardon belül, amelyre kíváncsi vagy:
•

•

•

•

•

Scan (Vizsgálat) – a ‘Scan’ menüpontot kiválasztva egy teljes rendszer
vizsgálat indul az eszközön. Ha a számítógép offline, akkor a vizsgálat
akkor fog elindulni, ha az újra online lesz. Az alábbi vizsgálati
módszerek közül választhatunk:
• Ütemezhető teljes rendszer vizsgálat
• Automatikus vizsgálat, amely a háttérben fut
• Lokális/egyéni fájl vizsgálat (elindításához kattintsunk jobb
gombbal a kiválasztott fájlra)
Web filtering (Web szűrés) – különböző webes kategóriák szerint lehet
menedzselni az egyéni beállításokat: a besorolás alapján engedélyt ad,
blokkol vagy figyelmeztetést küld a felhasználóknak
Alerts (Figyelmeztetések) – a fontos figyelmeztetéseket az Alert
menüpontban láthatjuk. Azok az események, amelyeket a Sophos
Home automatikusan kezel nem szerepelnek a figyelmeztetések
között. Ezek eseményként jelennek meg.
Device events (Események) – ez mutatja az összes biztonsággal
kapcsolatos eseményt az adott eszközre vonatkozóan: vizsgálatok,
fenyegetettségek, webes szabályokkal való visszaélések és egyéb
események.
Exceptions (Kivételek) – a felhasználók itt tudják menedzselni a
szabály kivételeket az egyes számítógépekre vonatkozóan
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•

•

•

Antivirus Protection Exceptions (Antivírus védelem kivételek) –
meg lehet határozni, hogy mely mappák vagy fájlok maradjanak
ki a vizsgálatból
Website Protection Exceptions (Web védelem kivételek) –
válaszd ki azokat a weboldal címeket, amelyeket szeretnéd, ha
figyelmen kívül hagyna a web védelem
Potentially Unwanted Application Exceptions (Nem kívánatos
alkalmazás kivételek) – nem kívánatos alkalmazásokkal
kapcsolatos kivételek megadása
Amikor a Sophos Home felhasználó hozzáadta az eszközöket
és beállította a szabályokat, egy nem zavaró bizonsági védelem
jön létre. A számítógépek folyamatos védelem alatt állnak, a
szoftver automatikusan frissül és a figyelmeztetések a Sophos
Home Dashboardban jelennek meg.

Még több információ
Mélyrehatóbb információkért, kattints a Sophos Home Dasboardban a Help
menüpontra. Itt egy összefogó leírást kaphatsz a Sophos Home összes
jellemzőjéről és beállítási lehetőségeiről.
https://home.sophos.com/help
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GYIK
K: Szeretnék az olvasóim számára ingyenes letöltési lehetőséget kínálni az
oldalamon. Hogyan tehetem ezt meg?
V: Ahhoz, hogy ingyenes letöltési lehetőség legyen elérhető közvetlenül a
weboldaladon, használd a Sophos letöltési oldalt: www.sophos.com/home
K: Meddig érvényes a Sophos Home regisztrációm?
V: A Sophos Home egy teljes értékű biztonsági eszköz, amelynek nincs
lejárati ideje.
K: Mit tegyek, ha már telepítve van a Sophos ingyenes Mac antivírus eszköze?
Működik együtt a két szoftver?
A: Minden létező antivírus szoftvert törölni kell, mielőtt a Sophos Home-ot
telepítenénk. A Sophos Home sokkal komplexebb megoldás, mint a Sophos
Mac antivírus.
K: Hogyan kaphatok támogatást a szoftverhez?
V: Mivel ingyenes termékről van szó, a Sophos Home-mal kapcsolatban a
Sophos Community nyújt segítséget. A Sophos Community-n keresztül a
felhasználók kérdéseket tesznek fel és válaszokat kapnak moderált fórum
keretein belül. Továbbá, segíthet a Sophos Home GYIK és a tudás alapú
segédletek
is.
A
Sophos
Home
Community
itt
érhető
el:
https://community.sophos.com/products/sophos-home
K: Van lehetőség fizetős termékre frissíteni a szoftvert?
V: Nem. A Sophos Home egy ingyenes eszköz otthoni felhasználók számára.
A vállalati felhasználók a Sophos vállalati termékek széles választékából
válogathatnak. A Sophos vállalati termékek teljes listáját itt találod:
www.sophos.com
K: A Sophos Home valós idejű fenyegetettség elleni védelmet biztosít?
V: Igen. A Sophos Home valós idejű fenyegetettség elleni védelmet biztosít.
Ez az ingyenes eszköz fejlett, következő generációs biztonságot nyújt a
nulladik napi felderítések ellen és véd az egyre szofisztikáltabb internetes
fenyegetettségektől. A SophosLabs kutatói szerint egyre nő az összetett,
polimorf és korábban ismeretlen malware-ek száma. A Sophos Home
következő generációs technológiája, beleértve a viselkedés alapú megoldást
és a behatolás elleni védelmi rendszert (HIPS) is, küzd ezekkel a
folyamatosan fejlődő, megfoghatatlan fenyegetettségekkel. Az internetes
támadók gyenge láncszemként kihasználják az otthoni számítógépeket, hogy
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hozzáférjenek a vállalati hálózatokhoz. Most a Sophos Home által mindenki
vállalati szintű biztonságot élvezhet otthonában ingyenesen.
K: A Sophos Home képes a fertőzött fájlokat/dokumentumokat karanténba
rakni?
V: A Sophos Home nem helyezi a malware-eket karanténba. Automatikusan
eltávolítja a malware-t vagy figyelmezteti a felhasználót, ha a rendszer olyan
malware-t talál, amit nem lehet automatikusan törölni. Ebben az esetben
megoldást ajánl fel a manuális eltávolításhoz.
K: Miért ingyenes ez a biztonsági szoftver?
V: A Sophos-nak rendkívül egyszerűen használható vállalati termékei vannak.
Az internetes fenyegetettségek nagyon gyorsan változnak, ezért azt
szeretnénk, hogy az otthoni felhasználók is ugyanolyan védelemben
részesüljenek, mint a vállalatok. A Sophos köztudottan az egyik vezető az IT
biztonsági piacon és a Sophos Home egy jó eszköz arra, hogy erősítsük a
márka tudatosságot.
K: Hova fordulhatok még több segítségért?
V: Írj nekünk az info@sophosmagyarorszag.hu e-mail címre!

www.sophosmagyarorszag.hu
www.sophos.com

