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Zaščitite svoje uporabnike in 
njihovo e-pošto, najbolj 
izkoriščen prenašalec groženj. 



 



 

 
 
 
 
 
 
 

Kaj je rešitev za 
varnost e-pošte? 

Izdelek za zaščito pošte je zasnovan 
tako, da zaščiti e-poštni prenašalec 
pred grožnjami, ki vstopajo v 
omrežje. E-pošta je eden najbolj 
ranljivih prenašalcev, saj je več kot 90 
% izsiljevalske programske opreme 
dostavljene po e-pošti. Poleg tega, da 
varuje pred grožnjami, ščiti tudi pred 
neželeno pošto in lažnim 
predstavljanjem. 

ESET Mail Security zagotavlja dodatno 
raven zaščite organizacijam, ki želijo 
preprečiti, da bi grožnje prišle do njihovih 
uporabnikov – večplastna varnost samega 
gostitelja. 



Zakaj rešitev za 
varnost pošte?  

 
 

IZSILJEVALSKA 
PROGRAMSKA 
OPREMA  

Izsiljevalska programska oprema je 
že od Cryptolockerja leta 2013 
stalna skrb  industrije po vsem 
svetu. Čeprav obstaja že dlje časa, 
izsiljevalska programska oprema 
podjetjem nikoli ni predstavljala 
večje grožnje. Zdaj pa lahko en sam 
pojav izsiljevalske programske 
opreme zlahka onemogoči 
poslovanje, tako da šifrira 
pomembne ali potrebne datoteke.  

 
Ko podjetje doživi napad 
izsiljevalske programske opreme, 
hitro ugotovi, da varnostne kopije, 
ki jih ima, niso dovolj nedavne, zato 
plača odkupnino. 

Rešitve ESET Mail Security 
zagotavljajo dodatno obrambno 
plast, ki preprečuje, da bi 
izsiljevalska programska oprema 
kdaj prišla do nabiralnikov 
uporabnikov. Poleg tega možnost 
blokiranja nekaterih vrst prilog ali 
vseh vrst prilog dodatno omejuje 
izpostavljenost organizacije 
izsiljevalski programski opremi.  

ZAŠČITA PRED NEŽELENO POŠTO 

Večina uporabnikov organizacije ima 
dovolj dela in ne želijo prebirati 
velike količine neželene pošte, da bi 
našli najpomembnejša e-poštna 
sporočila. Dejansko je več kot 54 % 
vse vhodne e-pošte neželene pošte. 
Uporabniki 
ne bodo učinkoviti, če bodo 
morali pri vsakem drugem e-
poštnem sporočilu, ki ga 
prejmejo, ugotoviti, ali gre za 
neželeno pošto. 

Rešitve ESET Mail Security 
uporabnikom olajšajo 
življenje, saj preprečujejo, da 
bi neželena pošta kdaj prišla v 
njihov nabiralnik. Prepustite 
odločitev, ali je nekaj dobro ali 
slabo izdelku za varovanje e-
pošte, ne pa uporabnikom.  
Poleg večje učinkovitosti 
organizacije se bo povečala tudi 
varnost, ker uporabniki ne bodo 
mogli nenamerno ali namerno 
klikniti povezav v neželeni pošti.  

 
 
 

 
 
 
 

 
Poleg tega možnost blokiranja nekaterih vrst 

prilog ali vseh vrst prilog dodatno omejuje 
izpostavljenost organizacije izsiljevalski 

programski opremi. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dejansko je več 
kot 54 % vse 

vhodne e-pošte 
neželene pošte. 

 
Rešitve ESET Mail Security uporabnikom 
olajšajo življenje, saj preprečujejo, da bi 

neželena pošta kdaj prišla v njihov nabiralnik. 

 
»Kot pravimo v bolnišnici, je 

preventiva boljša od zdravljenja.« 

– Jos Savelkoul, vodja oddelka za IKT; Bolnišnica 

Zuyderland, Nizozemska; 10.000+ sedežev 



 
 
 
 
 

ESET-ove rešitve Mail Security 
 
ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server  
ESET Mail Security for Linux / FreeBSD 
ESET Mail Security for IBM Domino  
ESET Security for Kerio 

 
 
 
 
 
 

»Najbolj izstopa močna tehnična prednost pred drugimi izdelki na 
trgu. ESET nam nudi zanesljivo varnost, kar pomeni, da lahko 
kadar koli delam pri katerem koli projektu, saj vem, da so naši 

računalniki stoodstotno zaščiteni.« 

– Fiona Garland, poslovna analitična 

skupina IT; Mercury Engineering, Irska; 

1.300 sedežev 
 
 
 
 
 

»Centralno vodena varnost za vse končne točke, strežnike in 
mobilne naprave je bila za nas ključna prednost. Poleg 

varnostnih izdelkov so bile za nas prednost tudi nadzor, 
učinkovitost in nižji stroški.« 

Vodja informacijske tehnologije; Diamantis Masoutis SA, Grčija; 6.000+ 
sedežev 

 



Kako je ESET 
drugačen 

 
 
VZDRŽLJIVO UPRAVLJANJE 
KARANTEN 

Uporabnikom se pošljejo e-poštna sporočila, ko so 
sporočila v karanteni in lahko sami upravljajo sporočila. 
Poleg tega jim lahko skrbniki redno pošiljajo zbirna 
poročila. 
Če nekdo čaka na e-poštno sporočilo, se skrbnik zlahka 
odloči, ali bo sporočila izbrisal ali sprostil iz osrednje 
karantene. 

 
VEČPLASTNA ZAŠČITA 

Prva plast deluje z našo lastniško tehnologijo za 
preprečevanje neželene pošte, ki filtrira vsiljena sporočila 
s skoraj 100-odstotno natančnostjo, kot kaže neodvisno 
testiranje. Na drugi plasti je naš program za odkrivanje 
škodljive programske opreme, ki zazna sumljive 
priponke. Dodaten sloj lahko izvedemo v obliki 
peskovnika v oblaku z ESET Dynamic Threat Defense. 

 
LASTNIŠKA TEHNOLOGIJA 

Rešitve ESET Mail Security uporabljajo lastno razvito 
zaščito pred neželeno pošto, zaščito pred lažnim 
predstavljanjem in zaščito gostiteljskega strežnika, ki 
združuje strojno učenje, velike podatke in človeško 
znanje v eno nagrajeno platformo za zaščito pošte. 

 
PODPORA SKUPIN 

ESET-ove rešitve podpirajo zmožnost ustvarjanja 
množic, kar izdelkom omogoča medsebojno 
komunikacijo in izmenjavo konfiguracije, obvestil, 
informacij o zbirki podatkov v sivih seznamih in še več. 
Poleg tega to podpira množice Windows Failover in 
množice za uravnoteženje omrežne obremenitve (NLB), 
ki omogočajo zaščito podjetij.  

HITROST 

Zmogljivost in stabilnost sta med najpomembnejšimi 
zmožnostmi izdelka za zaščito pošte. Podjetja 
potrebujejo zagotovila, da bodo njihova e-poštna 
sporočila obdelana takoj. ESET ima resničen 64-bitni 
izdelek, ki omogoča združevanje v skupine, s čimer 
zagotavlja, da hitrost ni nikoli težava za organizacije 
kakršne koli velikosti. 

 
ČLOVEŠKO STROKOVNO 
ZNANJE, PODPRTO S 
STROJNIM UČENJEM  

Uporaba strojnega učenja za avtomatizacijo odločitev in 
oceno možnih groženj je bistveni del našega pristopa, 
vendar je močen le toliko kot ljudje, ki stojijo za 
sistemom. Človeško znanje je najpomembnejše pri 
zagotavljanju čim bolj natančne informacije o 
grožnjah, saj so akterji grožnje inteligentni 
nasprotniki. 

 
PRISOTNOST PO SVETU 

ESET ima pisarne v 22 državah po vsem svetu, 
raziskovalne in razvojne laboratorije v 13 državah in je 
prisoten v več kot 200 državah in ozemljih. To nam 
omogoča, da dobimo podatke, s katerimi zaustavimo 
zlonamerno programsko opremo, preden se razširi po 
vsem svetu, in dajemo prednost novim tehnologijam, ki 
temeljijo na najnovejših grožnjah ali možnih novih 
vektorjih. 

 
 



 
 
Primeri uporabe 

Izsiljevalska programska oprema  

Izsiljevalska programska oprema po elektronski pošti vstopa v nabiralnike nič hudega slutečih uporabnikov. 

 
REŠITEV 

✓ ESET Mail Security oceni prilogo, da ugotovi, ali je zlonamerna, neznana ali varna. 
 

✓ ESET Mail Security oceni, ali je skrbnik vnesel določena pravila e-pošte, s katerimi lahko prepreči, da bi 
uporabnikom pošiljali določene tipe ali velikosti prilog.  

 

✓ Če ESET Mail Security ni prepričan o morebitni grožnji, lahko prilogo posreduje dodatni rešitvi - ESET Dynamic 
Threat Defense v analizo. 

 

✓ Dynamic Threat Defense nato analizira vzorec v peskovniku v oblaku, nato pa rezultat v nekaj minutah pošlje nazaj 
v Mail Security. 

 

✓ Če je bilo ugotovljeno, da je datoteka zlonamerna, ESET Mail Security samodejno uniči e-poštno sporočilo, ki 
je vsebovalo škodljivo vsebino. 

 

 
 

Zaustavite lažno   



Tehnične 
lastnosti ESET 
Mail Security 

 
 
Zaščita pred neželeno 
pošto  

Z lastnim nagrajenim 
mehanizmom preprečujemo, da bi 
vsiljena pošta prišla do 
nabiralnikov vaših uporabnikov. 
Vključuje preverjanje SPF in DKIM, 
zaščito pred razprševanjem in 
zaščito SMTP. 

 
ZAŠČITA PROTI 
ZLONAMERNI 
PROGRAMSKI OPREMI  

Naša druga plast zaščite, vgrajena 
v ESET Mail Security, omogoča 
odkrivanje sumljivih ali 
zlonamernih prilog, da prepreči 
okužbo uporabnikov. 

ZAŠČITA PROTI 
LAŽNEMU 
PREDSTAVLJA
NJU  

Uporabnikom preprečuje 
dostop do spletnih strani, ki so 
znane po lažnem 
predstavljanju, tako da 
razčleni telo sporočil in zadevo 
sporočil za prepoznavanje 
URL-jev. Nato URL-je primerja 
z bazo podatkov z lažnim 
predstavljanjem in pravili, da 
se odloči, ali je dobra ali slaba. 

 
OPTIČNO BRANJE 
HYBRID SCANNING 365 

Podpira podjetja, ki 
uporabljajo Microsoft 
Exchange v hibridni 
nastavitvi. 

PRAVILA 

ESET-ov celovit sistem pravil 
omogoča skrbnikom, da ročno 
določijo pogoje za filtriranje e-
pošte 
in se odločijo, kaj je potrebno storiti 
s filtrirano e-pošto.  

 
SPLETNA KARANTENA  

Uporabniki samodejno dobijo e-
poštna sporočila o neželeni pošti, 
ki je bila prestavljena v karanteno.  
Nato se uporabniki lahko prijavijo 
in upravljajo z lastno neželeno 
pošto, namesto da jo upravlja 
samo skrbnik. 

 
 
 
 

 

 
ESET Mail Security uporablja izpopolnjen 

razčlenjevalnik, ki išče telo sporočila in vrstico 
zadeve, da bi ugotovil zlonamerne povezave. 

 
ESET Mail Security analizira e-pošto z lastniško 

tehnologijo, da ugotovi, ali je e-poštno 
sporočilo zaželjeno ali nezaželjeno. 



O podjetju ESET 
 
 
ESET® že več kot 30 let razvija vodilno 
programsko opremo in storitve za 
informacijsko varnost, ki zagotavljajo 
takojšnjo celovito zaščito pred vedno 
večjimi grožnjami kibernetske varnosti za 
podjetja in uporabnike po vsem svetu. 

ESET je v zasebni lasti. Brez dolgov in 
posojil imamo svobodo storiti, kar je treba 
storiti za popolno zaščito vseh naših 
strank. 

 
 

ESET V ŠTEVILKAH 
 

110 m+ 
uporabnikov 

po vsem 
svetu 

400k+ 
poslovnih 

strank 

200+ 
držav in 
ozemelj  

13 
globalnih 
centrov za 
raziskave 
in razvoj 

 

 
NEKAJ NAŠIH STRANK 

 

 

     
 

 
 

ESET je od leta 2017 zaščitil 

več kot 14.000 končnih točk. 

ESET je od leta 2016 zaščitil več 

kot 9.000 končnih točk. 

 
 

  
 

 
 

 

ESET je od leta 2016 zaščitil 

več kot 4.000 nabiralnikov. 

Varnostni partner ISP od leta 

2008, 2 milijona strank.

 
 

 



Zakaj 
izbrati ESET 

 
 
 

ESET je skladen z ISO/IEC 27001:2013, mednarodno priznanim in veljavnim 
varnostnim standardom pri izvajanju in upravljanju informacijske varnosti. 
Certifikat podeli neodvisni akreditirani certifikacijski organ SGS in dokazuje, da 
ESET v celoti izpolnjuje najboljše prakse v industriji 

 
 

NAGRADE ESET  
 
 

 
 

 
 

PRIZNANJE ANALITIKA 
 

 
 

ESET je bil že drugo leto 
zapored imenovan za 

edinega izzivalca v 
Gartnerjevem čarobnem 

kvadrantu 2019 za platforme 
za zaščito končnih točk. 

ESET je bil v Forrester 
Wave ocenjen kot močan 

izvajalec(TM): Endpoint 
Security Suite, tretje 

četrtletje 2019. 

ESET je bil v poročilu Radicati 
Endpoint Security 2019 ocenjen 
kot »najboljši igralec« po dveh 
glavnih merilih: funkcionalnost 

in strateška vizija. 

 
 

Gartner Inc, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Peter Firstbrook, Lawrence Pingree, Dionisio Zumerle, Prateek Bhajanka, Paul Webber, 20. 
avgust, 2019. Gartner ne promovira nobenega prodajalca, izdelka ali storitve, ki so prikazani v raziskovalnih publikacijah. Raziskovalne publikacije sestavljajo 
mnenja raziskovalne organizacije Gartner in se jih ne sme razlagati kot navedbe dejstev. Gartner zavrača vsa jamstva, izražena ali implicitna, v povezavi s to 
raziskavo, vključno z vsemi jamstvi za prodajo ali primernost za določen namen. 

Gartner Peer Insights je brezplačna platforma za medsebojne preglede in ocene, namenjena podjetjem, ki odločajo o programski opremi in storitvah. Mnenja gredo 
skozi strog postopek preverjanja in moderiranja, kar zagotavlja verodostojnost informacij. Mnenja družbe Gartner Peer Insights so subjektivna mnenja posameznih 
končnih uporabnikov na podlagi lastnih izkušenj in ne predstavljajo stališč podjetja Gartner ali njegovih povezanih podjetij. 
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