1. Czy w ramach zakupu licencji antywirusów sophos na końcówki mamy dostęp do
aplikacji w chmurze tak aby móc to zintegrować?
Nie ma integracji pomiędzy platformami OnPremise i Sophos Central.
Migracja do platformy Sophos Central jest opisana w tym artykule:
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/121475.aspx
2. Czy sophos central wspiera 2FA?
Tak, 2FA może zostać wykorzystane do autoryzacji administratora Sophos Central.

3. Czy mogę wypchać instalatory endpointów na końcówki przez GPO już
prekofigurowane?
Tak, istnieje możliwość utworzenia paczek instalacyjnych.
Informacja dla rozwiązania Sophos Central:
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/120611.aspx
Informacja dla rozwiązania OnPremise:
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/13090.aspx

4. Które z modułów działają na os MAC i Linux? Jak duża jest różnica funkcjonalna w
porównaniu z Endpoint na Windows ?
Porównanie funkcjonalności Endpoint Protection w zależności od OS:
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/120404.aspx
Uwaga w aktualnej wersji nie ma już obsługi modułu Encryption. Szyfrowanie jest
dostępne w produkcie Safe Guard:
https://www.sophos.com/en-us/products/safeguard-encryption.aspx
5. Czy Sophos Enterprise Console może korzystać z innej bazy danych niż SQL
dostarczany z programem instalacyjnym ?
Wymagania dotyczące bazy danych zostały opisane w tym artykule:
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/118635.aspx
6. Logowanie do Sophos Central - aktualnie mam realizowane przez
GoogleAuthenticator - jak zmienić na zwykły login/password aby podłączyć to do XG
heartbeat ?
Do uruchomienia Security Hearbeat na XG potrzeby jest tylko login i pass. Wyłączenie
MFA w Sophos Central Partner nie jest możliwe:
https://www.sophos.com/en-us/support/knowledgebase/122893.aspx

7. Przy zakładaniu konta na Sophos Central mam do wyboru GoogleAuthenticator lub email z pinem, a heartbeat wymaga login/password, wiec jak to pogodzić ?
XG do połączenia z Sophos Central wymaga wyłącznie loginu i hasła.

8. Czy jest możliwość zaprezentowania rozwiązania i konsoli do ochrony maszyn
wirtualnych vShield ?
W trakcie tej sesji prezentujemy rozwiązania do ochrony Endpointów. W przypadku
zainteresowania rozwiązaniami do ochrony środowisk wirtualnych prosimy o kontakt z
opiekunek handlowym.
9. Czy w najbliższym czasie jest planowane dodanie polskiego interfejsu dla Endpoint
Protection (przynajmniej dla końcówek)?
Póki co Sophos nie ma takich planów, ale zgłoszono takie zapotrzebowanie.

