
ממשק ניהול מבוסס-ענן  •

הגנה על תחנות קצה  •

Sandbox בענן  •

הצפנת דיסק מלאה  •

Microsoft 365 הגנה על אפליקציות  •

אבטחת שרתי דוא”ל  •

 .Microsoft 365 של OneDrive-הוסיפו שכבת הגנה נוספת לשירות הדוא”ל וה
הגנו על מחשבי הארגון והמכשירים הניידים באמצעות מוצרי אבטחה המנוהלים 
באמצעות ממשק ניהול מבוסס-ענן. הפתרון כולל טכנולוגיית Sandbox בענן, 
המסייעת להתגונן מפני מתקפות כופר ואיומי Zero Day, וכן הצפנה דיסק מלאה 

המספקת הגנה טובה יותר על הנתונים הרגישים בארגון.

Zero Day באמצעות טכנולוגיית הגנה משופרת מפני כופרות ומתקפות   • 
Sandbox מבוססת-ענן.  

עמידה בתקנות הגנת המידע באמצעות הצפנת כוננים קשיחים במערכות   • 
.macOS-ו Windows  

צמצום הפרעות הנגרמות בעקבות מתקפות מבוססות דוא”ל ונוזקות באפליקציות   • 
.Microsoft 365 הענן של  

ממשק הניהול הנגיש והפשוט ESET PROTECT Cloud חוסך בעלויות התחזוקה   • 
של ניהול מערך האבטחה.  

ניהול מרחוק באמצעות ממשק אחד המאפשר לראות בקלות את כל האיומים,   • 
המשתמשים והפריטים בהסגר.  

תחנות הקצה ומכשירי המובייל של הארגון מוגנים באמצעות טכנולוגיה  •
רב-שכבתית מתקדמת, הכוללת אבטחה לשרתי הקבצים, וכעת כוללת  

גם הגנה על הרשת הפנימית ועל תשלומים ובנקאות אונליין.  

PROTECT COMPLETE
טכנולוגיה רב-שכבתית להגנה על תחנות קצה

ESET Endpoint Security מספק מספר שכבות הגנה ומזהה נוזקות לפני 

הפעלתן, במהלך הפעלתן או אחריה. למידת מכונה, ניתוח התנהגותי מתקדם, 
איסוף נתונים ומומחיות אנושית עובדים כולם יחד כדי להבטיח איזון מושלם 

בין ביצועים, זיהויים מדויקים ומינימום זיהויים שגויים.

הגנה מפני כופרות  •

חסימת מתקפות ממוקדות  •

מניעת דליפות מידע  •

)Fileless( עצירת מתקפות שאינן כוללות קבצים  •

)APT( זיהוי איומי מאמץ מתמשך  •

הגנה מקיפה ומתקדמת עבור שירותי דוא”ל ואחסון בענן 

ESET Cloud Office Security מספק הגנה מקיפה ומתקדמת למשתמשים 
באפליקציות Microsoft 365. השילוב בין סינון ספאם, איתור וחסימת נוזקות 
והגנה מפני ניסיונות פישינג מסייע להגן על ההתקשרויות בארגון ועל האחסון 
בענן. ממשק ניהול פשוט בענן מאפשר סקירה של הפריטים שהוכנסו להסגר 

ומתריע באופן אקטיבי לאחר זיהוי נוזקה.

שכבת הגנה נוספת לשירות האחסון והדוא”ל בענן   •
Microsoft Office 365 של  

צפייה בזיהויים ובפריטים שהוכנסו להסגר באמצעות ממשק ניהול שנגיש   • 
מכל מקום ובכל זמן  

הגנה אוטומטית על תיבות דוא”ל חדשות  •

התראות מיידיות במקרה של זיהוי נוזקה  •

 ESET Mail Security מספק שכבת הגנה נוספת על שרת הדוא”ל כדי 
 לחסום דואר זבל, נוזקות ונסיונות הפישינג לפני שהם מגיעים לתיבות הדוא”ל 

של המשתמשים.

הצפנה חזקה המנוהלת דרך ממשק הניהול

 ESET הוא חלק בלתי נפרד מממשק הניהול ESET Full Disk Encryption
PROTECT. הוא מאפשר הפצה של רכיבי אבטחה והצפנת נתונים בלחיצת 
 Windows כפתור לכל תחנות הקצה המפעילות את מערכות ההפעלה
ו-macOS. ESET Full Disk Encryption מחזק באופן משמעותי את אבטחת 

הנתונים בארגון ועוזר לעמוד בתקנות הגנת המידע.

macOS-ו Windows ניהול הצפנה של מחשבי  •

הצפנת כונני מערכת, מחיצות או כוננים קשיחים  •

הפצה, הפעלה והצפנת מכשירים בלחיצת כפתור  •

ממשק ניהול מבוסס-ענן

ESET PROTECT הוא ממשק ניהול מבוסס-ענן בעל מגוון אפשרויות המיועד 
למוצרי האבטחה של ESET בכל מערכות ההפעלה. הוא מאפשר פריסת מערך 
אבטחה בלחיצה אחת וצפייה ברשת הארגונית מבלי לרכוש או לתחזק רכיבי 

חומרה נוספים, ובכך חוסך בעלויות התחזוקה של מערך האבטחה.

התקנה ופריסה בתוך מספר דקות  •

אין צורך ברכיבי חומרה או תוכנות נוספות  •

ניהול אבטחת הרשת בממשק אחד  •

ניתן לגשת לממשק באופן בטוח מכל מקום ובכל זמן באמצעות  •
דפדפן אינטרנט  

 Zero Day פתרון הגנה משופר מפני כופרות ואיומי

ESET Dynamic Threat Defense מספק הגנה פרו-אקטיבית מפני 
מתקפות כופר ואיומי Zero Day )איומים שטרם נצפו בעבר(, באמצעות 
הרצת קבצים חשודים בסביבת Sandbox סטרילית ומבודדת בענן, על 
מנת להעריך את התנהגותם באמצעות מודיעין איומים, כלים פנימיים של 

ESET לניתוח סטטי ודינמי ונתוני מוניטין.

זיהוי מבוסס התנהגות  •

)Machine Learning( למידת מכונה  •

Zero Day זיהוי איומי  •

חבילת הגנה רב שכבתית המשלבת הגנה על תיבות הדוא”ל והאחסון בענן



ESET אודות
במשך יותר מ-30 שנים, ESET מפתחת פתרונות הגנה לתחנות 

קצה המצטיינים במניעה, זיהוי ותגובה לאירועי סייבר, ומאפשרים 

מינימום ותוך  לעצור  מבלי  במטרותיהן  להתמקד   לארגונים 

צריכת משאבים. 

ESET במספרים

בין לקוחותינו

הפרסים בהם זכינו

+110M
משתמשים בכל העולם

מוגנים ע”י ESET מאז 2017, 
מעל 14,000 תחנות קצה

 Approved זכתה לסטטוס ESET
עבור מוצר אבטחת תחנות הקצה במבחן 

 AV-Comparatives Business Security
.Test 2020

ESET עומדת בתקן
,ISO/IEC 27001:2013

תקן אבטחה עולמי להטמעת וניהול 
אבטחת מידע.

ESET זכתה להצטיינות בקטגוריית 
השימושיות בתוצאות המבחן השנתי של 

.AV Test

מוגנים ע”י ESET מאז 2016, 
מעל 4,000 תיבות דוא”ל

מוגנים ע”י ESET מאז 2016, 
מעל 9,000 תחנות קצה

שותף ISP מאז 2008,
2 מיליון לקוחות מוגנים

+400K
לקוחות עסקיים

+200
נציגויות בעולם

13
מרכזי מחקר ופיתוח

ברחבי העולם

השירות ללקוחות מבחינתנו הוא מעל הכול ועל כן מומחי השירות 

שלנו בישראל עומדים לרשותכם בעברית ובשעות הנוחות לכם.

בין לקוחותינו בישראל ניתן למנות משרדי ממשלה ועיריות, מוסדות 

חינוך ובריאות, חברות היי-טק ועסקים במגוון תחומים רחב.

www.eset.com/il

https://www.eset.com/il/

