
Najlepšia ochrana koncových zariadení 
pred ransomvérom a zero‑day hrozbami 
vo svojej triede s podporou účinného 
zabezpečenia údajov



Chráňte firemné počítače, notebooky a mobilné zariadenia pomocou 
bezpečnostných produktov, ktoré môžete spravovať prostredníctvom cloudovej 
alebo lokálnej konzoly na správu. Riešenie zahŕňa technológiu pokročilej 
detekcie hrozieb, ktorá vás chráni pred novými, doposiaľ neznámymi typmi 
hrozieb, a možnosť šifrovania celého disku pre ešte lepšiu ochranu dát.

• Vylepšená ochrana pred ransomvérom a zero‑day hrozbami 
prostredníctvom technológie cloudového sandboxingu.

• Pomáha dodržiavať nariadenia o ochrane údajov vďaka možnostiam 
šifrovania celého disku v systémoch Windows a macOS.

• Ľahko prístupná konzola ESET PROTECT Cloud znižuje celkové náklady 
na správu zabezpečenia.

• Vzdialená správa z jedného miesta poskytuje dokonalý prehľad o hrozbách, 
používateľoch a položkách v karanténe.

• Firemné koncové zariadenia a mobily sú chránené pokročilou viacvrstvovou 
technológiou, ktorá teraz zahŕňa aj ochranu pred útokmi hrubou silou.

• Konzola na správu
• Ochrana koncových zariadení
• Pokročilá ochrana pred hrozbami
• Ochrana súborových serverov
• Šifrovanie celého disku

Všetky riešenia ESET pre koncové zariadenia sú spravované z jednotnej cloudovej alebo 
lokálnej konzoly ESET PROTECT, ktorá vám zaistí úplný prehľad o sieti.

Digitálne zabezpečenie s obmedzeným rozpočtom? ESET PROTECT 
Advanced On‑Prem ponúka konzolu na správu zabezpečenia 
s možnosťou lokálneho nasadenia.

Bezpečnostné služby ESET
Spolu s bezpečnostnými produktmi ESET 
pre koncové zariadenia tvoria komplexné 

bezpečnostné riešenie, pričom váš tím 
zameraný na IT bezpečnosť má k dispozícii 
neustálu podporu odborníkov spoločnosti 
ESET, ktorí sú pripravení pomôcť v prípade 

akýchkoľvek vážnych bezpečnostných 
problémov.



POKROČILÁ OCHRANA PRED HROZBAMI 
S TECHNOLÓGIOU CLOUDOVÉHO SANDBOXINGU 
NA PREDCHÁDZANIE RANSOMVÉRU
ESET LiveGuard Advanced poskytuje proaktívnu ochranu 
pred novými, doposiaľ neznámymi typmi hrozieb tým, že všetky 
odoslané podozrivé vzorky spúšťa v izolovanom a výkonnom 
prostredí cloudového sandboxu s cieľom vyhodnotiť ich správanie, 
pričom využíva informačné kanály o hrozbách, početné interné 
nástroje spoločnosti ESET na statickú a dynamickú analýzu či údaje 
o reputácii súborov.

• Pokročilá extrakcia a kontrola

• Špičkové strojové učenie

• Hĺbková analýza aktivity

• Cloudový sandboxing

VIACVRSTVOVÁ OCHRANA KONCOVÝCH 
ZARIADENÍ VRÁTANE ZABEZPEČENIA 
SÚBOROVÝCH SERVEROV
ESET Endpoint Security poskytuje účinnú ochranu pred malvérom 
a zneužitím zraniteľností, pričom dokáže zachytiť malvér pred 
spustením, počas neho aj po ňom. Teraz ponúka aj technológiu 
na prevenciu pred uhádnutím hesiel.

ESET Server Security ponúka viacvrstvovú ochranu servera 
s minimálnou záťažou na systém s cieľom zaistiť plynulý chod 
firemnej prevádzky.

• Blokovanie cielených útokov

• Predchádzanie narušeniu ochrany údajov

• Zastavenie bezsúborových útokov

• Detekcia pokročilých pretrvávajúcich hrozieb

ÚČINNÉ ŠIFROVANIE SPRAVOVANÉ NATÍVNOU 
KONZOLOU ESET PROTECT
ESET Full Disk Encryption je funkcia natívna pre konzolu 
na správu ESET PROTECT. Umožňuje nasadenie a šifrovanie údajov 
na pripojených koncových zariadeniach Windows a Mac jedným 
kliknutím.  

ESET Full Disk Encryption výrazne zvyšuje bezpečnosť firemných dát 
a pomáha zaistiť súlad s nariadeniami týkajúcimi sa ochrany údajov.

• Správa šifrovania na počítačoch so systémom Windows a macOS

• Šifrovanie systémových diskov, oblastí alebo celých jednotiek

• Nasadenie, aktivácia a šifrovanie zariadení jediným kliknutím

KONZOLA NA VZDIALENÚ SPRÁVU
ESET PROTECT je cloudový alebo lokálny multifunkčný nástroj 
na vzdialenú správu zabezpečenia firemnej siete s bezpečnostnými 
produktmi ESET na všetkých operačných systémoch. Umožňuje 
nasadenie bezpečnostného riešenia jedným kliknutím, pričom 
cloudová konzola ponúka prehľad o sieti bez nutnosti kúpy alebo 
údržby ďalšieho hardvéru, čím sa znižujú celkové náklady.

• Bezproblémové nastavenie a nasadenie

• Pre cloudové nasadenie nie je potrebný žiadny ďalší 
hardvér ani softvér 

• Spravovanie bezpečnosti siete z jedného miesta

• Automatizované úlohy, ktoré šetria čas



O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® 
vyvíja popredný softvér a služby zamerané 
na IT bezpečnosť, ktoré firmám a domácnostiam 
na celom svete poskytujú komplexnú a viacvrstvovú 
ochranu pred kybernetickými hrozbami.

ESET je dlhodobo priekopníkom v oblasti strojového 
učenia a cloudových technológií, ktoré umožňujú 
prevenciu a detekciu malvéru, ako aj následnú 
reakciu. ESET je súkromná spoločnosť, ktorá 
podporuje vedecký výskum a vývoj na celom svete.

Viac ako 1 mld.
chránených 

používateľov internetu

Vyše 400‑tisíc
firemných 
zákazníkov

Vyše 200
krajín 

a teritórií

13
globálnych centier 
výskumu a vývoja

ESET V ČÍSLACH

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

SÚLAD S NAJVYŠŠÍMI ŠTANDARDMI V ODVETVÍ

Bezpečnostný partner v oblasti 
poskytovania internetových 

služieb 2 miliónom zákazníkov 
od roku 2008

Viac než 4 000 e‑mailových 
schránok chránených 

spoločnosťou ESET 
od roku 2016

Viac než 32 000 koncových 
zariadení chránených 

spoločnosťou ESET 
od roku 2016

Viac než 9 000 koncových 
zariadení chránených 

spoločnosťou ESET 
od roku 2017

Riešenia ESET sú pravidelne 
oceňované poprednými 

analytickými spoločnosťami. 
V správe The Forrester Tech 

Tide™: Zero Trust Threat Detection 
And Response (Q2 2021) bol 

ESET označený za ukážkového 
dodávateľa bezpečnostných riešení.

Spoločnosť ESET neustále 
dosahuje najvyššie hodnotenia 
od používateľov na globálnej 

platforme G2 a jej riešenia oceňujú 
zákazníci po celom svete.

V decembri 2021 získal ESET v teste 
Business Security spoločnosti 
AV‑Comparatives ocenenie 

Business Security APPROVED 
(overený bezpečnostný produkt 

pre firmy).


