
Identifikace nezvyklého chování 
a správa rizik v IT prostředí

O ESETu
Společnost ESET již od roku 1987 vyvíjí bezpečnostní 
software pro domácí i firemní uživatele. ESET se stal 
první společností, která díky vysoké úrovni ochrany 
získala více než 100 ocenění prestižního magazínu 
Virus Bulletin VB100. 
 

Za těmito úspěchy stojí zejména dlouhodobé investice 
do vývoje. Jen v České republice nalezneme tři vývo-
jová centra, a to v Praze, Jablonci nad Nisou a Brně. 
Společnost ESET má lokální zastoupení v Praze,  
celosvětovou centrálu v Bratislavě a disponuje roz-
sáhlou sítí partnerů ve více než 200 zemích světa.
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ESET V ČÍSLECH

NAŠI ZÁKAZNÍCI

NĚKTERÁ OCENĚNÍ

ISP partnerem od roku 2008, 
2 miliony zákazníků

Zákazníkem od roku 2016, 
více než 4 000 mailboxů

Zákazníkem od roku 2016, 
více než 9 000 licencí

Zákazníkem od roku 2017, 
více než 14 000 licencí

ESET měl špičkové výsledky  
v kategorii použitelnosti v ročním 

testu společnosti AV-Test. 

ESET je souladu s ISO/IEC 
27001:2013 mezinárodně uznávaným 

bezpečnostním standardem pro 
implementaci a správu informační 

bezpečnosti. 

ESET získal ocenění „APROVED“ za 
ochranu koncových řešení v Business 
Security Testu 2020 společnosti AV-

Comparatives.



IT týmy musí mít přehled o tom, zda právě neprobíhá malwarový útok, 
nedochází k rizikovému chování uživatelů či na počítačích nejsou 
instalované nechtěné aplikace, které by přímo nebo nepřímo ohrožovaly 
finanční výsledky společnosti a její reputaci. ESET Enterprise Inspector 
identifikuje persistentní hrozby (APT) a cílené útoky a snižuje reakční 
dobu na bezpečnostní incidenty. Řešení dále obsahuje cloudový sandbox, 
jenž vylepšuje ochranu proti neznámým a novým hrozbám, a technologii 
šifrování pro další zabezpečení dat.

• Monitoring a vyhodnocení všech aktivit v síti v reálném čase (například 
malwarová hrozba, chování uživatelů, soubory, procesy, registry, 
paměť a události), což organizacím umožňuje v případě potřeby rychle 
zareagovat. 

• Technologie cloudového sandboxingu vylepšuje detekci proti 
ransomwaru a novým, dosud neznámým hrozbám.

• Díky šifrování pomáhá být v souladu s nařízeními o regulaci dat.

• Produkty lze jednoduše spravovat odkudkoli pomocí cloudové konzole. 

• Pokročilá technologie, nově s ochranou bankovnictví, chrání všechna 
firemní zařízení, včetně serverů.

VYLEPŠENÁ OCHRANA PROTI RANSOMWARU  
A NOVÝM, DOSUD NEZNÁMÝM HROZBÁM
ESET Dynamic Threat Defense je cloudový sandbox (izolované 
zabezpečené testovací prostředí), ve kterém se analyzují nové  
a neznámé soubory. Na základě chování automaticky vyhodnotí, 
zda jde o hrozbu, či nikoli. 

• Vyšší úspěšnost detekce nových, neznámých hrozeb

• Plnohodnotný sandbox, který analyzuje chování podezřelého 
souboru a vyhodnotí jeho škodlivost v řádu minut

• Inteligentní cloudová technologie – nemusíte nic instalovat, 
spravovat ani nic dalšího kupovat

• Jednoduchá aktivace a používání – nastavení v 5 minutách

• Funkční u zaměstnanců mimo firemní síť např. při práci  
z domova

• Konzole v cloudu
• Ochrana koncových zařízení
• Cloudový sandbox
• Šifrování celého disku
• Identifikace bezpečnostních incidentů

 *Podmínkou pro používání ESET Enterprise Inspector  

 je konzole ESET PROTECT.

NASTAVITELNÉ ŘEŠENÍ EDR 
ESET Enterprise Inspector je sofistikovaný nástroj, který slouží 
k identifikaci nezvyklého chování a průniků a posouzení rizik, 
stejně jako k vyšetření bezpečnostních incidentů, jejich nápravě 
a odpovědi na ně. V reálném čase monitoruje a vyhodnocuje 
všechny aktivity v síti (například chování uživatelů, soubory, 
procesy, registry, paměť a události), což organizacím umožňuje 
v případě potřeby rychle zareagovat. 

• Sofistikovaný nástroj EDR analyzuje velké množství dat  
v reálném čase, potenciální hrozby nemají šanci uniknout 
detekci 

• Synchronizovaná detekce a reakce na incident  

• Jedno z nejlépe škálovatelných řešení EDR na trhu 

MODERNÍ TECHNOLOGIE OCHRANY 
KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ 
ESET Endpoint Security chrání zařízení na několika vrstvách 
současně a detekuje malware před, během i po jeho spuštění. 
Řešení je navrženo tak, aby moderní technologie ochrany, jako 
jsou strojové učení, pokročilá analýza chování hrozeb a big data, 
dynamicky udržovaly co nejvýhodnější poměr mezi výkonem, 
detekcí a falešnými poplachy.

• Ochrana proti ransomwaru

• Blokace cílených útoků

• Prevence úniku dat

• Ochrana proti útokům bez souboru

• Detekce pokročilých odolných hrozeb (APT)

ŠIFROVÁNÍ SE VZDÁLENOU SPRÁVOU
ESET Full Disk Encryption je doplňková funkce  v konzoli 
vzdálené správy ESET PROTECT. Jedním kliknutím může správce 
nasadit a zašifrovat data na připojených zařízeních se systémem 
Windows a macOS. 

Šifrování výrazně zvyšuje úroveň zabezpečení firemních dat  
a pomáhá být v souladu s nařízeními o ochraně dat.

• Správa šifrování na zařízeních s Windows a macOS

• Šifrování systémového disku, vybraných oddílů nebo celých 
disků

• Nasazení, aktivace a zašifrování jedním kliknutím

VZDÁLENÁ SPRÁVA POMOCÍ KONZOLE  
V CLOUDU
ESET PROTECT je cloudová konzole vzdálené správy pro 
bezpečnostní produkty ESET napříč operačními systémy. 
Konzole umožňuje správcům udržovat si celkový přehled nad 
bezpečnostní situací ve firemní síti. Stačí jen funkční internetové 
připojení.

• Nasazení a nastavení v řádu minut 

• Není potřeba kupovat ani nastavovat žádný další hardware 
nebo software

• Přehled nad zabezpečením sítě z jednoho místa

• Přístup přes webový prohlížeč odkudkoli


