Ochrana cloudových aplikácií s viacvrstvovým
zabezpečením koncových zariadení.
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Cloudová konzola
Platforma ochrany koncových zariadení
Cloudový sandbox
Šifrovanie celého disku
Ochrana cloudových aplikácií

Pridajte ďalšiu vrstvu ochrany pre cloudovú e‑mailovú službu Microsoft 365
a OneDrive. Chráňte firemné počítače, notebooky a mobilné telefóny
pomocou bezpečnostných produktov, ktoré môžete všetky spravovať
prostredníctvom cloudovej konzoly na správu. Riešenie zahŕňa technológiu
cloudového sandboxingu, ktorá vás chráni pred novovzniknutými hrozbami,
a možnosť šifrovania celého disku na ešte lepšiu ochranu dát.
• Vylepšená ochrana pred ransomvérom a novovzniknutými hrozbami
prostredníctvom technológie cloudového sandboxingu.
• Pomáha dodržiavať nariadenia o ochrane údajov vďaka možnostiam
úplného šifrovania disku v systémoch Windows a macOS.
• Ochrana pred narušením bezpečnosti v dôsledku e‑mailových útokov
a malvéru v cloudových aplikáciách Microsoft 365.
• Ľahko prístupná konzola ESET PROTECT znižuje celkové náklady na
správu zabezpečenia.
• Vzdialená správa z jedného miesta umožňuje prehľad o hrozbách,
používateľoch a položkách v karanténe.
• Firemné koncové zariadenia a mobily sú chránené pokročilou
viacvrstvovou technológiou vrátane zabezpečenia súborového servera,
teraz aj s ochranou online bankovníctva.

VYLEPŠENÁ OCHRANA PRED RANSOMVÉROM
A DETEKCIA NOVOVZNIKNUTÝCH ÚTOKOV
POUŽITÍM CLOUDOVÉHO SANDBOXU
ESET Dynamic Threat Defense poskytuje proaktívnu ochranu
pred novovzniknutými hrozbami 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.
• Detekcia na základe správania
• Strojové učenie
• Detekcia novovzniknutých hrozieb

TECHNOLÓGIA VIACVRSTVOVEJ OCHRANY
KONCOVÝCH ZARIADENÍ
ESET Endpoint Security poskytuje viac vrstiev ochrany a dokáže
zachytiť malvér pred spustením, počas neho aj po ňom. Strojové
učenie, pokročilá analýza správania, veľké dáta a odborné
znalosti pracujú v dynamickej rovnováhe s cieľom prinášať
vyvážený pomer výkonu a účinnej detekcie s čo najmenším
počtom falošných poplachov.
• Ochrana pred ransomvérom
• Blokovanie cielených útokov
• Predchádzanie únikom údajov
• Zastavenie bezsúborových útokov
• Detekcia pokročilých pretrvávajúcich hrozieb

POKROČILÁ OCHRANA CLOUDOVEJ E‑MAILOVEJ
SLUŽBY A ÚLOŽISKA
ESET Cloud Office Security poskytuje pokročilú ochranu pre
programy služby Microsoft 365. Kombináciou filtrovania spamu,
antimalvérovej kontroly a anti-phishingu pomáha chrániť vašu
firemnú komunikáciu a cloudové úložisko. Naša používateľsky
prívetivá cloudová konzola vám poskytuje prehľad o položkách
v karanténe a okamžite vás upozorní, keď dôjde k detekcii.
• Dodatočná vrstva ochrany pre cloudovú e‑mailovú službu
a úložisko Microsoft Office 365
• Prehľad o detekciách a karanténe prostredníctvom vždy
dostupnej konzoly
• Automatická ochrana nových e‑mailových schránok
• Okamžité upozornenie na detekciu malvéru

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 diskov
• Nasadenie, aktivácia a šifrovanie zariadení jediným kliknutím

CLOUDOVÁ KONZOLA NA VZDIALENÚ SPRÁVU
ESET PROTECT je cloudový multifunkčný nástroj na vzdialenú
správu zabezpečenia siete pre firemné bezpečnostné produkty
ESET na všetkých operačných systémoch. Umožňuje nasadenie
bezpečnostného riešenia jedným kliknutím a ponúka prehľad
o sieti bez nutnosti kúpy alebo údržby ďalšieho hardvéru, čím sa
znižujú celkové náklady.
• Konfigurácia a nasadenie v priebehu niekoľkých minút
• Nie je potrebný žiadny ďalší hardvér ani softvér
• Spravovanie bezpečnosti siete z jedného miesta
• Bezpečný prístup odkiaľkoľvek pomocou webového
prehliadača

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

ESET je v súkromnom vlastníctve. Vďaka tomu,
že nemáme dlhy ani pôžičky, môžeme slobodne robiť
všetko, čo si vyžaduje špičková ochrana všetkých
našich zákazníkov.
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NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Viac než 14 000
koncových zariadení
chránených
spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než 4 000
e‑mailových
schránok chránených
spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 9 000
koncových zariadení
chránených
spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner
v oblasti poskytovania
internetových služieb
2 miliónom zákazníkov
od roku 2008

March 2020

OCENENIA SPOLOČNOSTI ESET

VERIFIED

+
V teste AV‑Comparatives
zameranom na firemnú
bezpečnosť za rok 2020
sa bezpečnostné riešenie ESET
na ochranu koncových zariadení
zaradilo medzi odporúčané
riešenia (APPROVED).

ESET spĺňa
štandardy medzinárodne
uznávanej bezpečnostnej normy
ISO/IEC 27001:2013 používanej
pri zavádzaní a spravovaní
IT zabezpečenia.

ESET získal najvyššie
konečné skóre v teste
VBSpam, s vynikajúcou
mierou detekcie malvéru
a phishingu.

