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ESET Cloud Office Security dashboard

 ?ESET Cloud Office Security מה זה
ESET Cloud Office Security מספק 

הגנה מקיפה ומתקדמת למשתמשים 

 .Microsoft 365 ביישומי

השילוב בין סינון דואר זבל ובין איתור וחסימת 

וניסיונות פישינג מסייע להגן על  נוזקות 

ההתקשרויות בארגון, האחסון ושיתוף הקבצים 

בענן. ממשק הניהול הפשוט בענן מאפשר 

סקירה של הפריטים שהוכנסו להסגר ומתריע 

באופן אקטיבי לאחר זיהוי נוזקה.

Microsoft 365 הגנה על יישומי
נוזקות  וחסימת  זיהוי  לבין  ספאם  אנטי  בין  השילוב 
 Microsoft וניסיונות פשינג מגן על המשתמשים ביישומי

365 בארגון. 

תקשורות  אחר  סורק  האנטי-נוזקות  מנגנון  בנוסף, 
יוצאות ונכנסות במייל, קבצים ששותפו או אוחסנו ב- 
SharePoint, OneDrive או Teams כך ש הארגון יישאר 
נקי והנוזקות לא יוכלו להפיץ את עצמן למכשירים נוספים.

המוצר מסופק כשירות בענן, והוא מגיע יחד עם ממשק 
ניהול וובי, אליו ניתן לגשת מכל מקום ובכל זמן.

• מבטיח תקשורת בין ארגונית ללא הדבקות 

• מצמצם את הפגיעה בפרודוקטיביות   

   כתוצאה מדוא"ל זבל

• מונע מתקפות באמצעות הודעות דוא"ל

איך זה עובד?
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מקרים נפוצים לשימוש ב- 
ESET Cloud Office Security

בעל חברה מעוניין ליישם אמצעים ספציפיים 
כדי לצמצם את הסיכויים לאירועי אבטחת סייבר 

ולשמר את ההמשכיות העסקית

העברה של קבצים גדולים לעיתים קרובות על 
גבי אחסון הענן של החברה בין עובדי החברה 

וגורמים חיצוניים.

מנהל הרשת של החברה יכול לבחון את כמות דוא"ל 
הזבל, כמות הודעות הדוא"ל הנגועות בנוזקות ואת 
 ESET Cloud כמות הודעות הפישינג שזוהו ע"י
וכך לזהות אילו משתמשים   ,Office Security

מותקפים יותר מאחרים.

מנהל הרשת יכול לזהות באילו טווחי זמן החברה 
מקבלת את כמות דוא"ל הזבל המירבית.

על פי הנתונים והתובנות הנובעות מהם, מנהל 
הרשת יכול ליצור דו"ח ובו מידע רלוונטי לשימוש 

המנהלים.

יש להגן על מידע רגיש ב-OneDrive באמצעות 
שכבת הגנה נוספת.

מנהל הרשת יכול להפעיל פתרון אבטחה חיצוני 
בענן, כמו ESET Cloud Office Security, על 
מנת להגן על יישומי Microsoft 365 בהם הארגון 

משתמש.

מנגנון עוצמתי לסריקת נוזקות סורק את כל הקבצים 
שנוספו לכונן OneDrive או שונו בו ומצמצם את 
סיכויי ההתפשטות של נוזקות למכשירים אחרים.

פתרוןפתרון

בעיהבעיה

איזון בין הצרכים של קבוצת עובדים מסוימת ובין מתקפת כופר חדשה שצוברת תאוצה
שמירה על אבטחת המידע בחברה.

מנהל הרשת יודע את מחרוזת ה-Hash של קובץ 
הנוזקה אותו הוא רוצה לזהות.

מנהל הרשת משתמש בנתון הזה כדי ליצור מסננים 
לזיהוי פלישה.

את  מזהה   ESET Cloud Office Security
המשתמשים שייתכן ונפגעו מהאיום.

מנהל הרשת יכול להגדיר הגדרות רשת שונות 
עבור כל קבוצת עובדים ואף לכל עובד בנפרד.

אם אחד הצוותים בחברה מעוניין לקבל הודעות 
דוא"ל החיוניות לעבודתם היומיומית )למשל הודעות 
שיווקיות(, מנהל הרשת יכול להגדיר מדיניות ולבטל 
את סינון דוא"ל הזבל עבור קבוצת המשתמשים הזו.

החברה עדיין מוגנת מפני נוזקות ומרבית העובדים 
לא מוסחים בדוא"ל זבל.

פתרוןפתרון

בעיהבעיה



הגנו על הודעות דוא"ל
ועל קבצים שאוחסנו

ושותפו בענן

מנוע האנטי-ספאם המשופר ועטור הפרסים שלנו 
מסנן את כל דוא"ל הזבל המיותר ושומר על תיבות 
הדוא"ל בארגון נקי מדוא"ל לא רצוי והסחות דעת 

של העובדים.

מנהלי רשת יכולים לבחון פריטים בחלק הזה של 
האחסון ולהכריע אם למחוק או לשחרר אותם. 
יכולת זו, מאפשרת ניהול פשוט של הודעות דוא"ל 
וקבצים שהוכנסו להסגר על ידי מוצר האבטחה 
יכולים להוריד את  שלנו. בנוסף, מנהלי הרשת 
ולחקור אותם באופן  הקבצים שהוכנסו להסגר 

מקומי באמצעות כלים אחרים.

זדוניים  קישורים  להכיל  עשויות  דוא"ל  הודעות 
שמובילים לדפי פישינג ברשת. הגנה זו מונעת 
שידועים  אינטרנט  לדפי  לגשת  מהמשתמשים 
כאתרים מתחזים המנסים לדלות פרטים רגישים. 
ESET Cloud Office Security סורק את נושא 
כאלה.  קישורים  לאתר  מנת  על  הדוא"ל  וגוף 
הקישורים עוברים להשוואה מול מאגר נתונים 
של קישורי פישינג ידועים שמתעדכן באופן קבוע.

כשהאפשרות הזו מופעלת, מנהלי הרשת יכולים 
להיות בטוחים שמשתמשים חדשים שייווצרו בתוך 
החשבון )tenant( של Microsoft 365 יהיו מוגנים 
צורך לגשת לממשק  יהיה  ולא  באופן אוטומטי, 

הניהול כדי להוסיף אותם בנפרד.

הפתרון סורק את כל הודעות הדוא"ל הנכנסות 
והקבצים המצורפים אליהן, וכמו כן את כל הקבצים 
שנוספו ל-OneDrive או שונו בו. כך ניתן לשמור 
על תיבות הדוא"ל של המשתמשים נקיות מנוזקות 
נוספים  למכשירים  הנוזקות  של  הפצה  ולמנוע 

באמצעות שירות האחסון בענן.

התראות בדחיפה )PUSH( משפרות משמעותית 
את יעילותו של מנהל הרשת בכך שהופכות את 
בדיקת ממשק הניהול באופן קבוע למיותרת. כאשר 
 ESET Cloud ישנו זיהוי של פעילות חשודה ע"י
Office Security, הפתרון יכול לשלוח הודעת 
דוא"ל למנהלי הרשת או למשתמשים כך שיהיו 

מודעים באופן מיידי לאיום.

מנהל הסגריםחסימת דוא"ל זבל

הגנה מפני מתקפות פישינג

הגנה אוטומטית

התראותהגנה מפני נוזקות

EXCHANGE ONLINE ONEDRIVE TEAMS SHAREPOINT ONLINE



מאפייני המוצר

הגנה עבור תיבות 
 Exchange דוא”ל

Online

✓אנטי ספאם – סינון דוא”ל זבל

✓אנטי פישינג - הגנה מפני מתקפות דיוג

✓אנטי נוזקות - הגנה מפני מזיקים ווירוסים

Exchange Online הסגר עבור✓

הגנה עבור
OneDrive עסקי

✓אנטי נוזקות - הגנה מפני מזיקים ווירוסים

OneDrive הסגר עבור✓

 SharePoint הגנה על
Online

✓אנטי נוזקות - הגנה מפני מזיקים ווירוסים

SharePoint files הסגר עבור✓

Teams הגנה על עבור
✓אנטי נוזקות - הגנה מפני מזיקים ווירוסים

Teams files הסגר עבור✓

ממשק ניהול 
מבוסס ענן

✓ניהול רישיונות

✓הגנה אוטומטית

✓דשבורד עם סטטיסטיקות אבטחה

✓התראות לדוא”ל לאחר זיהוי נוזקה

Exchange Online-סינון מתקדם של זיהויים ב✓

OneDrive-סינון מתקדם של זיהויים ב✓

Exchange Online ניהול ההסגר של✓

OneDrive ניהול ההסגר של✓

✓הגדרות הגנה מבוססות-מדיניות



ESET קצת על

ESET היא חברת תוכנה בינלאומית ויצרנית אבטחת 
המידע מס' 1 באיחוד האירופי. עם ניסיון של 30 
שנים, אנחנו מפתחים פתרונות הגנה לתחנות 
קצה המצטיינים במניעה, זיהוי ותגובה לאירועי 
סייבר, ומאפשרים לארגונים להתמקד במטרותיהן 

מבלי לעצור ותוך מינימום צריכת משאבים. 

ESET זכתה באישור על ידי 
 AV-Comparatives

 Endpoint Protection עבור מוצר
במבחן אבטחת עסקים לשנת 2020.

ESET מותאמת לתקן 
ISO/ האבטחה הבינלאומי

IEC 27001:2013

ESET השיגה את התוצאה הגבוהה 
ביותר במבחן VBSpam האחרון

עם ביצועים מצוינים בשיעור זיהוי 
נוזקות וניסיונות פישינג. 

משרדי  למנות  ניתן  בישראל  לקוחותינו  בין 
ממשלה ועיריות, מוסדות חינוך ובריאות, חברות 

היי-טק ועסקים במגוון תחומים רחב.

www.eset.com/il

ESET במספרים

13
מרכזי מו“פ 

עולמיים

200+
 נציגויות 

בעולם

400k+
לקוחות 
עסקיים

110m+
משתמשים 

ברחבי העולם

http://www.eset.com/il

