Viacvrstvová ochrana pre vašu firmu.

•
•

Cloudová konzola
Platforma ochrany koncových zariadení

Chráňte firemné počítače, notebooky a mobilné telefóny pomocou
špičkových bezpečnostných produktov, ktoré môžete všetky spravovať
prostredníctvom cloudovej konzoly.
• Ľahko prístupná konzola ESET PROTECT Cloud 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 so zabezpečeným intranetom a ochranou online bankovníctva.
• Najlepšie zabezpečenie koncových zariadení vo svojej triede využívajúce
overený viacvrstvový prístup ESET (kombinuje to najlepšie zo všetkých
svetov: cloudovú reputáciu, strojové učenie a hĺbkovú kontrolu
správania).
• Oceňovaná ochrana koncových zariadení kombinuje najnovšie techniky
strojového učenia s desaťročiami ľudských skúseností.

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.

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

• Ochrana pred ransomvérom

• Nie je potrebný žiadny ďalší hardvér ani softvér

• Blokovanie cielených útokov

• Spravovanie bezpečnosti siete z jedného miesta

• Predchádzanie únikom údajov

• Bezpečný prístup odkiaľkoľvek pomocou webového
prehliadača

• Zastavenie bezsúborových útokov
• Detekcia pokročilých pretrvávajúcich hrozieb

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

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.

ESET V ČÍSLACH

Vyše 110 miliónov

Vyše 400‑tisíc

používateľov
na celom svete

firemných
zákazníkov

Vyše 200
krajín
a teritórií

13

globálnych centier
výskumu a vývoja

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.

