Защита за потребителите
Антивирус

Елиминира всички типове заплахи, включително ransomware, rootkit, червеи и шпионски софтуер.
Възможност за сканиране в облака:
Ускорете сканирането като позволите изключването на доказано безопасни файлове чрез базата
ни данни за заплахи.
Единствено информация за изпълними файлове и архиви се изпраща към нея - личните ви данни
са в безопасност!

ESET Endpoint Security за macOS
предоставя многослойна защита за среди
с множество активни платформи.
Решението предотвратява неодобрен
достъп до мрежата ви и защитава
данните, които съхранявате в нея.
Антифишинг и антивирусните технологии
ви предпазват от измамни уеб сайтове,
зловреден код и шпионски софтуер.
Ниските системни изисквания ви
позволяват да разполагате с пълния
потенциал на работната си станция.

Имейл и уеб сканиране

Сканира уебсайтове (HTTP) докато разглеждате и четете пощата си (POP3 / IMAP) за вируси и други
заплахи.

Автоматично сканиране на
устройства

Автоматично пита потребителя дали да сканира устройства като CD/DVD и USB, веднага щом
бъдат включени.

Независима от платформата
защита

Решението за сигурност за macOS е способно да засича заплахи и за Windows и Linux предоставяйки ви по-високо ниво на защита в многоплатформени среди.

Поддръжка на виртуализация ESET Shared Local Cache съхранява метаданните на файловете от виртуалната среда, които вече са
сканирани и спестява време като ги изключва от повторно сканиране.

Защита на данните
Уеб контрол

Ограничава достъп до уебсайтове по категории - игри, социални мрежи, пазаруване и други.
Позволява ви да създавате и налагате правила за потребителски групи.

Двупосочна защитна стена

Предотвратява неоторизиран достъп до фирмената ви мрежа.
Предоставя защита от хакери и източване на информация.
Позволява ви да определяте “доверени” мрежи, като всички останали се използват само в “строг”
режим на сигурност.

Антифишинг

Защитава от злонамерени сайтове, които целят да придобият чувствителната ви информация –
имена, пароли и данни за онлайн банкиране.

Контрол над устройствата

Блокира непознати устройства (CD/DVD и USB) и не им позволява да се свързват със системата.
Позволява създаването на правила за различни потребителски групи.

Опции за сканиране и обновления
Връщане на обновления

Позволява ви да се върнете към последната инсталирана версия на модула за антивирусна
защита.
Позволява да замразите обновленията временно или до повторна промяна на настройките.

Отложени обновления

Позволява свалянето на нови версии от три отделни сървъра: pre-release (за бета потребители),
regular release (за некритични системи) и postponed release (за критични за функцията ви системи
– около 12 часа след всяко regular release обновление).

Локален сървър за
обновления

Спестява интернет трафик като позволява еднократното сваляне на обновления и дистрибуцията
им към други компютри. Потребителите с преносими компютри получават обновления от
сървърите на ESET. Поддържа сигурна връзка чрез HTTPS.

БЕЗПЛАТНА
ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА НА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Постигнете повече с помощта на
експертите ни, които ще ви съветват и
асистират по телефона.

Допълнителна функционалност
Ниски системни изисквания

Предоставя доказано силна защита докато използва по-малко системни ресурси. Може да се
използва на по-стари машини без нуждата от подновяване на хардуера. Позволява по-дълго
използване на батерия чрез енергоспестяващ режим.

Отдалечено управление

Решенията за сигурност на ESET могат да се управляват изцяло чрез ESET Remote Administrator.
Можете да инсталирате компоненти, да изпълнявате задачи, събирате логове и получавате
известия за цялостното състояние на сигурността на мрежата ви от едно място.

Администрация на лицензи

Позволява управлението на всички лицензи от едно място директно през уеб браузър. Можете да
контролирате всички лицензи централизирано и в реално време, дори и да не използвате ESET
Remote Administrator.

Режим за презентации

Aвтоматично преминава в тих режим когато някоя програма използва целия екран. Обновленията
и известията се отлагат, за да не ви прекъсват по време на презентация.

Компонентна инсталация

Позволява инсталирането на отделни компоненти, без значение дали инсталацията е локална или
се изпълнява отдалечено чрез ESET Remote Administrator 6:
– Двупосочна защитна стена
– Уеб контрол
– Контрол на уеб достъпа
– Защита на мейл клиент

Отдалечени обновления

Позволява да обновявате или ъпгрейдвате програмата чрез ESET Remote Administrator 6 без
нуждата от премахването ѝ или повторна инсталация.

Различни формати за логове

Позволява ви да запазвате логове в различни формати, които са съвместими със SIEM
инструменти, като CSV или plain text. Позволява съхраняването на логове от клиентска страна
и прехвърлянето им по-късно. Логовете могат да се преглеждат или записват и през macOS
конзолата.

Интуитивен дизайн

Приложението има чист и интуитивен дизайн, който лесно се вписва в Mac системата.
Поддържа дисплеи с висока резолюция.
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