
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaščitena e-poštna komunikacija s 
peskovnikom v oblaku 



 
 
 
 

• Konzola v oblaku 
• Varnost e-pošte 
• Peskovnik v oblaku 

 
Zaščitite svoje uporabnike in njihovo e-pošto, najbolj izkoriščen vektor groženj. 
Rešitve ESET Mail Security uporabnikom olajšajo življenje, saj preprečujejo, da bi 
neželena pošta kdaj prišla v njihov nabiralnik. Rešitev vključuje tehnologijo 
peskovnika v oblaku, preprečevanje groženj ničtega dne in izsiljevalske programske 
opreme. Vse varnostne izdelke upravljamo prek upravljalne konzole v oblaku. 

• Izboljšana zaščita pred izsiljevalsko programsko opremo in  grožnjami 
ničtega dne s tehnologijo peskovnika v oblaku. 

• Zaščita pred motnjami, ki jih povzročajo e-poštni napadi in zlonamerna 
programska oprema. 

• Preprosto dostopna konzola ESET PROTECT izboljša TCO za upravljanje 
varnosti. 

• Daljinsko upravljanje z enim steklom za preglednost groženj, uporabnikov 
in predmetov v karanteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vsi ESET-ovi izdelki se upravljajo iz oblačne konzole z enim steklom ESET PROTECT, ki 
zagotavlja popoln pregled vašega omrežja. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZBOLJŠANA REŠITEV ZA ZAŠČITO PROTI ZLONAMERNI 
PROGRAMSKI OPREMI IN PRED NAPADOM NIČTEGA 
DNE S PESKOVNIKOM V OBLAKU 

ESET Dinamična obramba pred grožnjami zagotavlja proaktivno zaščito 
pred grožnjami ničtega dne z izvajanjem vseh predloženih sumljivih vzorcev 
v izoliranem in močnem okolju peskovnika v oblaku. Ocenjuje njihovo 
vedenje z viri obveščevalnih podatkov o grožnjah, več notranjimi orodji 
ESET za statično in dinamično analizo ter podatki o ugledu. Nastavitev in 
uvajanje v nekaj minutah 

• Zaznavanje na podlagi vedenja 

• Strojno učenje 

• Zaznavanje groženj ničtega dne 

 
OMEJITE IZPOSTAVLJENOST ORGANIZACIJE 
NAPADOM NA PODLAGI E-POŠTE  

ESET Mail Security ponuja dodatno stopnjo obrambe, ki preprečuje, da bi 
vsiljena pošta in zlonamerna programska oprema kdaj dosegli uporabniške 
nabiralnike. Rešitev uporablja lastno ESET-ovo lastniško 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. 

• Vzdržljivo upravljanje karantene  

• Večplastna tehnologija za filtriranje neželene pošte in zlonamerne 
programske opreme 

• Zaščita proti lažnemu predstavljanju  

 
OBLAČNA KONZOLA 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 za upravljanje omrežne varnosti 

• Varno dostopen 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 treba storiti za popolno zaščito vseh 
naših strank. 

 
 
 

ESET V ŠTEVILKAH 

110m+ 
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 4.000 

nabiralnikov. 

ESET je od leta 2016 
zaščitil več kot 9.000 

končnih točk. 

Varnostni partner ISP od 
leta 2008, 2 milijona strank. 

 
 
 
 
 

NAGRADE ESET  
 

 
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.  

ESET je dosegel najvišji končni 
rezultat v zadnjem testu VBSpam in 

dosegel izjemno stopnjo ulova 
zlonamerne programske opreme in 

lažnega predstavljanja. 
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