Zaščita delovnih postaj pred izsiljevalsko
programsko opremo in grožnjami

•
•
•
•

Konzola v oblaku
Platforma za zaščito končne točke
Peskovnik v oblaku
Popolno šifriranje diska

Zaščitite svoje računalnike, prenosnike in mobilne naprave z varnostnimi izdelki, ki jih
upravljate prek upravljalne konzole v oblaku. Rešitev vključuje tehnologijo peskovnika
v oblaku, ki preprečuje grožnje, in možnost šifriranja celotnega diska za izboljšano
zaščito podatkov.
• Izboljšana zaščita pred izsiljevalsko programsko opremo in grožnjami s
tehnologijo peskovnika v oblaku.
• Pomaga pri skladnosti z uredbo podatkov zaradi šifriranja celotnega diska
v sistemih Windows in macOS.
• Preprosto dostopna konzola ESET PROTECT izboljša TCO za upravljanje
varnosti.
• Daljinsko centralizirano upravljanje za preglednost groženj, uporabnikov in
predmetov v karanteni.
• Končne točke podjetja in mobilni telefoni so zaščiteni z napredno večplastno
tehnologijo, vključno z zaščito datotečnega strežnika, ki ima zdaj varno bančno
zaščito.

Vse ESET-ove rešitve končnih točk se upravljajo iz osrednje konzole v oblaku ESET PROTECT,
ki zagotavlja popoln pregled vašega omrežja.

IZBOLJŠANA REŠITEV ZA ZAŠČITO PROTI
ZLONAMERNI PROGRAMSKI OPREMI IN PRED
NAPADI S PESKOVNIKOM V OBLAKU
ESET Dynamic Threat Defense zagotavlja proaktivno zaščito pred grožnjami,
tako da pregleduje vse poslane sumljive vzorce v izoliranem in zmogljivem
okolju peskovnika v oblaku, da oceni njihovo vedenje s pomočjo informacij o
grožnjah, notranjih orodij ESET za statično in dinamično analizo ter
podatkov o ugledu.
• Zaznavanje na podlagi vedenja
• Strojno učenje
• Zaznavanje groženj

VEČSLOJNA TEHNOLOGIJA ZA ZAŠČITO
KONČNIH TOČK
ESET Endpoint Security zagotavlja več plasti zaščite in lahko zazna
zlonamerno programsko opremo pred zagonom, med zaganom, po zagonu.
Strojno učenje, napredna vedenjska analitika, veliki podatki in
človeško znanje delujejo v dinamičnem ravnovesju, da uravnotežijo
uspešnost, zaznavanje in lažne pozitivne učinke.
• Zaščitite se pred izsiljevalsko programsko opremo
• Blokirajte ciljne napade
• Preprečite kršitve podatkov
• Ustavite napade brez datotek
• Zaznajte napredne obstojne grožnje

MOČNO ŠIFRIRANJE, KI GA UPRAVLJA ESET
PROTECT
ESET-šifriranje celotnega diska je lastnost upravljalne konzole ESET
PROTECT. Omogoča uvajanje in šifriranje podatkov z enim klikom na
povezanih končnih točkah Windows in Mac.
ESET-šifriranje celotnega diska znatno poveča varnost podatkov vaše
organizacije in vam pomaga pri spoštovanju predpisov o varstvu
podatkov.
• Upravljajte šifriranje na računalnikih z operacijskim sistemom Windows
in macOS
• Šifrirajte sistemske diske, particije ali celotne pogone
• Uvedite, aktivirajte in šifrirajte naprave z enim samim dejanjem

KONZOLA V OBLAKU ZA DALJINSKO
UPRAVLJANJE
ESET PROTECT je večnamensko orodje za upravljanje varnosti omrežja v
oblaku za izdelke ESET za poslovno varnost v vseh operacijskih sistemih.
Omogoča varnostno uvedbo z enim klikom in vam omogoča vidnost
omrežja, tako da vam ni treba kupiti ali vzdrževati dodatne strojne
opreme, kar zmanjša skupne stroške lastništva.
• Namestitev in uvajanje v nekaj minutah.
• Ni potrebe po dodatni strojni ali programski opremi.
• Ena točka upravljanja omrežne varnosti.
• Varen dostop prek spletnega brskalnika od koder koli.

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
potrošnike po vsem svetu.

ESET je v zasebni lasti. Brez dolgov in posojil lahko
storimo, kar je potrebno storiti za najboljšo zaščito
naših strank.

ESET V ŠTEVILKAH
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NEKAJ NAŠIH STRANK

ESET je od leta 2017 zaščitil
več kot 14.000 končnih točk

ESET je od leta 2016
zaščitil več kot 4.000
nabiralnikov

ESET je od leta 2016
zaščitil več kot 9.000
končnih točk

Varnostni partner ISP od
leta 2008, 2 milijona strank,

ESET NAGRADE

ESET je prejel status ODOBRENO za
rešitev zaščite končne točke na
preizkusu varnosti AV-Comparatives
Business Security 2020.

ESET je skladen z ISO/IEC
27001:2013, mednarodno
priznanim in veljavnim
varnostnim standardom
pri izvajanju in upravljanju
informacijske varnosti. V
celoti izpolnjuje najboljše
prakse v industriji.

ESET je v letnih rezultatih
preizkusov AV preizkusil priznanje
za najvišjo odličnost v kategoriji
uporabnosti.

