
Sophos RED
Dzięki zdalnym urządzeniom ethernetowym Sophos 
RED każde miejsce może być chronione od strony IT
Sophos Remote Ethernet Devices - zdalne urządzenia ethernetowe są idealnym 
rozwiązaniem dla firm, które posiadają oddziały, placówki terenowe i handlowe 
oraz sklepy oraz które chciałaby w wygodny sposób rozszerzyć bezpieczeństwo 
sieci firmowych również do tych placówek. Wyjątkowo proste urządzenia RED 
zapewniają eleganckie rozwiązanie do zabezpieczenia rozproszonych sieci. 

Ważne fakty
 Ì Łatwe rozbudowywanie 
bezpieczeństwa 
sieciowego

 Ì Dwa modele odpowiednie 
do wszystkich typów 
wdrożeń: RED15 i RED50

 Ì Silne szyfrowanie 
algorytmem AES-256

 Ì Współpraca z punktami 
dostępowymi Sophos

 Ì Możliwość korzystania 
z tych samych polityk 
bezpieczeństwa we 
wszystkich lokalizacjach, 
lub ich zmianę, by 
odpowiadała aktualnym 
potrzebom

 Ì Łatwe korzystanie 
bez konieczności 
wgrywania licencji i 
pobierania aktualizacji

Wdrożenie typu „podłącz i zabezpiecz” 
Dzięki Sophos RED rozszerzenie bezpieczeństwa sieciowego do innych lokalizacji 
jest łatwe. Instalacja nie wymaga żadnych umiejętności technicznych po stronie 
zdalnej – wystarczy, że administrator wprowadzi numer ID urządzenia RED do UTM 
w centrali i wyśle urządzenie RED do oddalonej placówki. Kiedy tylko urządzenie 
zostanie włączone i podłączone do Internetu, skontaktuje się z urządzeniem UTM i 
ustanowi bezpieczny dedykowany tunel VPN. Instalacja jest naprawdę tak prosta. 

Elastyczna konfiguracja
Urządzenie RED można skonfigurować, by tunelowało cały ruch z oddziału do 
urządzenia UTM, by móc kontrolować DHCP i inne elementy zdalnej sieci. Można 
również tunelować tylko ruch korporacyjny i umożliwić bezpośredni dostęp do Internetu. 

Bezpieczny szyfrowany tunel
Wszystkie dane pomiędzy urządzeniami RED i UTM są szyfrowane na 
najwyższym poziomie algorytmem AES-256 gwarantując bezpieczne połączenie 
odporne na ataki hakerów. W najnowszych urządzeniach serii SG, wydajność 
szyfrowania czyni ten element ochrony zupełnie przezroczystym.

Łatwe centralne zarządzanie
Jako że Sophos RED jest wirtualnym kablem ethernetowym łączącym zdalne 
lokalizacje, centralne zarządzanie rozproszonej sieci firmowej jest tak łatwe, jak 
zarządzanie jedną lokalizacją. Ruch lokalny jak i zdalny może mieć takie same polityki 
firewall,  internetowe lub inne polityki bezpieczeństwa. Z jednej konsoli zarządzającej 
UTM można również tworzyć niestandardowe polityki według lokalizacji. 



Sophos RED

Wypróbuj bezpłatnie 
Zarejestruj się, aby bezpłatnie wypróbować przez 
30 dni: sophos.com/try-utm

Wybór urządzenia RED
Nasze urządzenia RED15 i RED50 są zbudowane z wykorzystaniem najnowszych, szybkich platform sieciowych klasy enterprise. 
Pracują z każdym urządzeniem Sophos UTM/firewall i w każdej formie (sprzęt, oprogramowanie, urządzenie wirtualne lub Chmura) 
i nie wymagają dodatkowych licencji.

Nasza pełna oferta punktów dostępowych WiFi jest również kompatybilna z Sophos RED.

Specyfikacja techniczna 
Typ urządzenia RED RED 15 RED 50

Przepustowość

Maksymalna liczba użytkowników nieograniczona nieograniczona

Maksymalna przepustowość 90 Mb/s 360 Mb/s

Inferfejsy fizyczne

Interfejsy LAN 4 x 10/100/1000 Base-TX 4 x 10/100/1000 Base-TX

Interfejsy WAN 1 x 10/100/1000 Base-TX 2 x 10/100/1000 Base-TX

Interfejsy USB 1 x USB 2.0 2 x USB 2.0

Port konsolowy 1 x RJ45 1 x RJ45

Wyświetlacz LED Zasilanie, system, ruter, Internet, tunel, 4 x LAN, WAN Zasilanie, błędy, 4 x LAN, 2 x WAN

Zasilacz 110-240 V, 50-60 Hz, max. 1.5 A 100-240 V, 50-60 Hz, 1.3 A

Specyfikacja fizyczna

Obudowa Wytrzymała stalowa Wytrzymała stalowa

Montaż Nabiurkowy Nabiurkowy/ na ścianie /w szafie rackowej (opcja)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 165 x 34 x 134.8 mm 216 x 44 x 189 mm

Waga 600 g / 1.31 funty 1.1 kg / 2.43 funty

Moc < 7 W 38.2 W (max.)

Temperatura 0-40‘C (pracy), -20-80‘C (przechowywania) 0-40‘C (pracy), -20-70‘C (przechowywania)

Wilgotność 10-90% (pracy), 
5-95% (przechowywania), bez kondensacji

5-90% (pracy), 
5-95% (przechowywania), bez kondensacji

Regulacje bezpieczeństwa

Certyfikaty CE, FCC Class B, VCCI, RCM, UL, CCC CE, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL

Dział sprzedaży w Polsce
Tel: +48 22 548 0005
Email: salesee@sophos.com

Oxford, Wielka Brytania | Boston, USA
© Copyright 2015. Sophos Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Spółka zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 2096520 i adresie: The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Sophos Ltd. Wszystkie inne wymienione produkty i nazwy firm są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

2015-09-01 DS-PL (RP)

https://secure2.sophos.com/en-us/products/free-trials/utm.aspx?utm_source=Non-campaign&amp;utm_medium=PDF-link&amp;utm_campaign=PDF-DS-RED
https://secure2.sophos.com/en-us/products/free-trials/utm.aspx?utm_source=Non-campaign&amp;utm_medium=PDF-link&amp;utm_campaign=PDF-DS-RED
https://secure2.sophos.com/en-us/products/free-trials/utm.aspx?utm_source=Non-campaign&amp;utm_medium=PDF-link&amp;utm_campaign=PDF-DS-RED

