
Jaké bezpečnostní 
minimum by měla 
splňovat vaše firma?

Ať jste majitelem malé firmy, nebo manažerem větší společnosti, 

jistě řešíte nejrůznější otázky, jak nejlépe dodržet bezpečnostní zásady 

a minimalizovat bezpečnostní rizika.

Kybernetická ochrana firem se odvíjí od toho, jak je firma velká a co je náplní jejího 

podnikání. V této infografice se budeme věnovat malým a větším podnikům od jednoho 

do 250 koncových stanic.

Menší kanceláře
do 4 počítačů

Tyto firmy tvoří velkou část podnikatelské sféry 

a většinou nemají žádného zaměstnance, který se 

stará o IT bezpečnost, chybí finance nebo potřebují 
vyřešit alespoň základní zabezpečení rychle a jednoduše.

Majitelé si často neuvědomují, že kybernetický útok může celé

podnikání vyřadit z činnosti nebo způsobit velké komplikace spojené se ztrátou 

dat nebo zašifrování disků. Extrémně citlivá jsou data vašich zákazníků, jejichž ztráta 

může mít likvidační následky.

Jaké firemní produkty nabízí společnost ESET?

Malé a střední firmy 
od 5 do 250 počítačů

Například v jaké oblasti tyto firmy 

podnikají, jaká data shromažďují, 

zda se věnují výzkumu nebo vývoji, 

zda dodávají služby nebo výrobky spotřebitelům, případně dalším firmám.

Jaké firemní produkty nabízí společnost ESET?

Oceňovaný antivirus ESET 

NOD32 Antivirus.

Pokročilá internetová 

ochrana ESET Internet 

Security.

Prémiová ochrana včetně 

správce hesel a šifrování dat 

ESET Smart Security 

Premium.

Minimem pro takovouto firmu by měl být alespoň bezpečnostní software.

Tato skupina firem je velmi pestrá a její bezpečnostní 

minimum závisí na mnoha faktorech.
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Výhodné balíky ochrany koncových stanic 

ESET Secure O�ce nebo verze s firewallem 

a antispamem ESET Secure O�ce+ včetně 

ochrany souborového serveru. 
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Balík pro velké firmy s názvem ESET Secure 

Business  vám navíc v rámci licence ochrání 

souborové a mailové servery.

Samozřejmostí je snadná vzdálená správa 

zabezpečení koncových stanic na lokálním 

serveru díky ESET Security Management 

Center, který je dostupný na jedno kliknutí.

Správu bezpečnostních produktů v cloudu 

umožňuje ESET Cloud Administrator.

Pro zajištění bezpečnosti, důvěrnosti a inte-

grity vašich dat je možné využít šifrovacích 

nástrojů ESET Endpoint Encryption, případně 

využít dvoufaktorovou autentizaci ESET 

Secure Authentication.

Ochrana filového, mailového, případně 

gateway serveru je součástí firemních balíků, 

nicméně je možné je zakoupit také 

samostatně pomocí ESET File Security, ESET 

Mail Security a ESET Gateway Security pro 

Linux či Kerio.

Balíky je možné zakoupit v On-premise řešení a v případě, že nemáte prostředky na nová zařízení, 

lze využít správu v Cloudu.


