PREHĽAD RIEŠENIA

Kombinácia viacvrstvovej technológie,
strojového učenia a znalostí odborníkov poskytuje
komplexné zabezpečenie pre všetky platformy.

Čo je produkt na
ochranu mobilných
zariadení?
Produkt na ochranu mobilných zariadení
možno rozdeliť do dvoch samostatných
kategórií: zabezpečenie a správa.
Široká škála bezpečnostných funkcií zahŕňa
ochranu pred malvérom a phishingom,
obmedzenie prístupu k nezabezpečeným
pripojeniam a mnohé ďalšie funkcie.
Správa umožňuje vymazávanie zariadení
na diaľku, obmedzenie inštalovania
aplikácií, predkonfigurovanie zariadení
pre používateľov a ďalšie možnosti súvisiace
so správou IT.
Ochrana mobilných zariadení zvyčajne
pokrýva zariadenia s dvoma najrozšírenejšími
mobilnými operačnými systémami – Android
a Apple. Keďže tieto operačné systémy sa
vzájomne líšia, aj možnosti ich zabezpečenia
môžu byť rozdielne.

Prečo používať
ochranu mobilných
zariadení?
RANSOMVÉR
Ransomvér bol v minulosti veľkým
problémom pre počítače a servery,
ale od roku 2014 sa už vyskytuje
aj na zariadeniach s Androidom.
V tomto roku sa objavil prvý
ransomvér zameraný na Android
s názvom Simplocker. Podobne ako
varianty pre počítače aj ransomvér
zameraný na mobilné zariadenia
sa rozvinul tak, že začal používať
nové praktiky a techniky
správania slúžiace na vydieranie
používateľov mobilných zariadení.
V niektorých prípadoch firma po
ransomvérovom útoku príde na
to, že jej existujúce zálohy nie sú
dostatočne aktuálne a rozhodne
sa zaplatiť výkupné.
ESET Endpoint Security for
Android vďaka viacerým
vrstvám ochrany umožňuje
prevenciu a detekciu ransomvéru
v mobilných zariadeniach
organizácie. Pre všetky firmy je
dôležité ransomvéru predchádzať
a detegovať ho, pretože vždy, keď
niekto zaplatí výkupné, zločincov
to presvedčí, aby tento typ útoku
využívali aj naďalej.

STRATENÉ ALEBO
ODCUDZENÉ
ZARIADENIA
Práca z domu a na diaľku sú
dnes už bežnou súčasťou života,
nie výnimkou. Firmy sa snažia
takýto typ práce sprostredkúvať,
ale uvedomujú si, že zaistenie
bezpečného vzdialeného prístupu
so sebou prináša nové výzvy
vrátane straty a krádeže zariadení.
Tieto zariadenia nielenže obsahujú
dokumenty, súbory a e‑maily
súvisiace s prácou, ale môžu
obsahovať aj informácie, ktoré
by mohli poškodiť reputáciu
spoločnosti.
Bezpečnostné produkty
spoločnosti ESET a jej riešenia
na správu mobilných zariadení
(MDM) umožňujú organizácii
uzamykať a vymazávať zariadenia
na diaľku. Zabezpečí sa tým, že
v prípade straty alebo odcudzenia
zariadenia, prípadne ukončenia
pracovného pomeru zamestnanca
nedôjde k neoprávnenému
prístupu k citlivým informáciám.

SPRÁVA
ZARIADENÍ
Organizácie chcú z dôvodov
zodpovednosti aj časového
manažmentu zabezpečiť, aby ich
zamestnanci používali na pracovné
účely iba zariadenia, ktoré im
na to boli poskytnuté. Mobilné
zariadenia sú navyše rizikovejšie,
keď majú povolené pripájať sa
k nezabezpečeným sieťam alebo
majú zapnuté určité funkcie.
Riešenia ESET pre mobilné
platformy poskytujú firmám
možnosť zamedziť používateľom
prístup k určitým aplikáciám,
volania na špecifické čísla
a používanie funkcií zariadenia,
ako sú napríklad kamery, Wi‑Fi
a bluetooth. Okrem toho možno
túto funkcionalitu nasadiť s časovo
ohraničenou politikou, takže
príslušné funkcie sú uzamknuté
iba počas pracovných hodín.

Už v roku 2014 sa objavil prvý ransomvér
zameraný na Android s názvom
Simplocker.

Práca na diaľku je dnes už bežnou súčasťou
života a firmy sa snažia poskytnúť svojim
zamestnancom slobodu a pohodlie, ktoré takáto
práca umožňuje. Uvedomujú si však, že zaistenie
bezpečného vzdialeného prístupu so sebou
prináša nové výzvy vrátane straty a krádeže
zariadení. Tie nielenže obsahujú dokumenty,
súbory a e‑maily súvisiace s prácou, ale môžu
obsahovať aj informácie, ktoré by mohli poškodiť
reputáciu spoločnosti.

Pre všetky firmy je dôležité ransomvéru
predchádzať a detegovať ho, pretože vždy, keď
niekto zaplatí výkupné, zločincov to presvedčí,
aby tento typ útoku využívali aj naďalej.

Špecializované riešenia na plnú správu mobilných
zariadení nie sú potrebné. Vďaka konzole ESET
Špecializované riešenia na plnú správu mobilných
PROTECT máte z jediného miesta pod dohľadom
zariadení nie sú potrebné. Vďaka konzole ESET
všetky smartfóny aj ďalšie koncové zariadenia.
PROTECT máte z jediného miesta pod dohľadom
všetky zariadenia so systémom iOS a Android,
ako aj ďalšie koncové zariadenia.
„Hlavnou výhodou produktov ESET je, že všetkých
používateľov máte v jednej konzole, kde môžete
spravovať a riadne kontrolovať ich bezpečnostný status.“
Jos Savelkoul, vedúci tímu na oddelení IKT, nemocnica Zuyderland,
Holandsko; viac ako 10 000 zariadení

V čom je ESET iný
EFEKTÍVNOSŤ NÁKLADOV

OVERENÉ A DÔVERYHODNÉ

Špecializované riešenia na plnú správu mobilných
zariadení nie sú potrebné. Vďaka konzole ESET
PROTECT máte z jediného miesta pod dohľadom všetky
smartfóny aj ďalšie koncové zariadenia.

Spoločnosť ESET pôsobí v oblasti bezpečnosti už viac
ako 30 rokov a svoje technológie neustále vyvíja, aby
zostala vždy o krok vpred pred najnovšími hrozbami.
Práve preto jej dôveruje viac ako 110 miliónov
používateľov na celom svete.

VIACVRSTVOVÁ OCHRANA
Kombináciou viacvrstvovej technológie, strojového
učenia a odborných znalostí poskytuje ESET svojim
zákazníkom najvyššiu úroveň ochrany. Technológie
ESET sa neustále vyvíjajú, aby sme dosiahli vyvážený
pomer výkonu, detekcie a tzv. falošných poplachov.

CLOUDOVÝ SYSTÉM SPOLOČNOSTI
ESET NA OCHRANU PRED MALVÉROM
Keď sa objaví zero‑day hrozba, napríklad ransomvér,
súbor sa odošle do nášho cloudového systému ochrany
pred malvérom ESET LiveGrid®, kde sa hrozba aktivuje
a monitoruje sa jej správanie. Výsledky z tohto systému
sa poskytnú všetkým mobilným koncovým zariadeniam
bez potreby akejkoľvek aktualizácie.

BEZKONKURENČNÝ VÝKON
Firmy sa často obávajú toho, že riešenia na ochranu
mobilných zariadení budú mať negatívny vplyv
na výkon. Produkty ESET nespôsobujú takýto problém.
Riešenie na ochranu mobilných zariadení ESET Endpoint
Security 2.11 (Android) napríklad získalo v júli 2021
v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných
používateľov“ organizácie AV‑TEST takmer dokonalé
skóre vo všetkých troch kategóriách.

CELOSVETOVÁ PÔSOBNOSŤ
ESET má 22 pobočiek po celom svete, 13 centier
výskumu a vývoja a pôsobí vo viac ako 200 krajinách
a územiach. Vďaka tomu môžu zákazníci získať
celosvetový prehľad o všetkých najnovších trendoch
a hrozbách.

„Bezpečnostné riešenia ESET už IT oddelenie spoločnosti
Primoris neraz upozornili na vážne hrozby a infekcie, najmä
ransomvér, a ochránili ju pred nimi.“
Joshua Collins, vedúci prevádzky dátového centra, Primoris Services
Corporation, USA; viac ako 4 000 zariadení

Príklady použitia
Ransomvér

Strata dát

Ransomvér nie je hrozbou len pre stolové počítače
a servery, ale aj pre mobilné zariadenia. Spoločnosti
chcú zabezpečiť ochranu všetkých svojich dát pred
zašifrovaním a následným vymáhaním výkupného.

Organizácie nemajú obavy iba v súvislosti so stratou
či odcudzením zariadení, ale aj v súvislosti s krádežou
údajov pri ukončení pracovného pomeru.

RIEŠENIE

✓ Nainštalujte ESET Endpoint Security for Android

na všetky mobilné zariadenia so systémom Android,
aby boli chránené pred akýmkoľvek typom malvéru.

✓ Na zníženie bezpečnostných rizík môžete

na zariadeniach Android zamedziť inštaláciu aplikácií
z neznámych zdrojov.

RIEŠENIE

✓ Uplatnite bezpečnostné politiky vyžadujúce, aby boli
mobilné zariadenia zašifrované.

✓ Implementujte bezpečnostné politiky vyžadujúce, aby
boli na všetkých zariadeniach nastavené prístupové
alebo PIN kódy.

✓ V prípade potreby zariadenia uzamknite alebo
vymažte na diaľku.

Súlad zariadenia
s bezpečnostnými politikami
Rôzne organizácie majú rôzne politiky súvisiace s používaním mobilných zariadení a správcovia chcú zabezpečiť, aby
všetky zariadenia a všetci používatelia dodržiavali dané zásady.

RIEŠENIE

✓ Stanovte obmedzenia určujúce, ktoré aplikácie možno inštalovať na zariadeniach.
✓ Obmedzte prístup k nezabezpečeným sieťam Wi‑Fi.
✓ Uistite sa, že bezpečnostné funkcie telefónov sú zapnuté a implementované.

„Centrálne spravovaná bezpečnosť vo všetkých
koncových zariadeniach, serveroch a mobilných
zariadeniach bola pre nás kľúčovou výhodou.“
IT správca, Diamantis Masoutis S. A., Grécko;
viac ako 6 000 zariadení

Organizácie nemajú obavy iba v súvislosti
so stratou či odcudzením zariadení, ale
aj v súvislosti s krádežou údajov pri prepustení
zamestnanca.

Technické
informácie
Android
/iOS

Iba pre
Android

Iba pre
iOS

ANTI‑THEFT

VIACVRSTVOVÁ
OCHRANA

SPRAVOVANIE
BEZPEČNOSTI SIETE
Z JEDNÉHO MIESTA

V prípade straty alebo krádeže
zariadenia ho jednoducho vzdialene
uzamknite, vymažte z neho dáta
alebo na ňom aktivujte sirénu. Navyše
môžete odosielať vlastné správy
priamo na zariadenie alebo nastaviť
informácie, ktoré sa majú zobraziť
na zamknutej obrazovke, čo môže
pomôcť prinavrátiť stratené zariadenie
jeho majiteľovi.

KONTROLA APLIKÁCIÍ
Ponúka správcom možnosť
monitorovať nainštalované aplikácie,
blokovať prístup k vybraným
aplikáciám, povoleniam alebo
kategóriám a vyzvať používateľov
k odinštalovaniu konkrétnych aplikácií.

BEZPEČNOSŤ ZARIADENIA
Bezpečnosť zariadenia zvyčajne nie
je správne implementovaná, ak je
ponechaná iba na zodpovednosť
používateľa. Riešenia ESET preto
umožňujú správcom definovať
požiadavky na zložitosť hesla, nastaviť
časovače uzamknutia obrazovky,
vyzývať používateľov, aby zašifrovali
svoje zariadenia, blokovať kamery
a ďalšie možnosti.

FLEXIBILNÁ SPRÁVA
Z KONZOLY
Spravujte všetky svoje koncové body,
zariadenia a servery z konzoly ESET
PROTECT, ktorá je podľa potrieb
k dispozícii formou cloudového
aj lokálneho nasadenia. ESET PROTECT
je jednotná konzola na správu
zabezpečenia koncových zariadení,
ktorá poskytuje úplný prehľad o vašej
sieti.

Jedna vrstva ochrany proti neustále sa
vyvíjajúcim hrozbám nestačí. Všetky
produkty pre koncové zariadenia
majú schopnosť detegovať malvér
pred spustením, počas neho aj po ňom,
pričom sú neustále optimalizované
pre mobilné zariadenia.

STROJOVÉ UČENIE
ESET už od roku 1997 používa strojové
učenie v kombinácii so všetkými
ostatnými vrstvami ochrany.
Strojové učenie sa konkrétne používa
vo forme konsolidovaného výstupu
a neurónových sietí.

ANTI‑PHISHING
Chráni používateľov pred falošnými
webovými stránkami, ktoré sa
pokúšajú získať heslá, bankové údaje
a iné citlivé informácie.

AUDIT APLIKÁCIÍ
Sleduje aplikácie a ich prístup
k osobným/firemným údajom
rozdeleným podľa kategórií
a umožňuje správcom monitorovať
prístup aplikácií a mať nad ním
kontrolu.

Špecializované riešenia nebudete
potrebovať – vďaka konzole ESET
PROTECT máte z jediného miesta
pod dohľadom všetky firemné
zariadenia so systémom iOS.

VZDIALENÉ
KONFIGUROVANIE
NASTAVENÍ ÚČTU
Nastavenia účtu, ako sú informácie
o Wi‑Fi, VPN a Exchange, možno
konfigurovať na diaľku.

KOMPATIBILITA S ABM
APPLE BUSINESS MANAGER (ABM) je
výkonná metóda registrácie firemných
zariadení so systémom iOS. Vďaka
kompatibilite s ABM môžete zariadenia
registrovať do ochrany mobilných
zariadení automaticky, bez čakania
na priamy kontakt so zariadením
a s minimálnou interakciou zo strany
používateľa. Nastavenia zariadení si
tak môžete úplne prispôsobiť, čím
ušetríte čas aj peniaze.

WEBOVÁ KONTROLA
Kontrolujte alebo obmedzujte webové
stránky, ku ktorým majú používatelia
spravovaných zariadení prístup, aby
sa vyhli nevhodnému a škodlivému
obsahu alebo obsahu, ktorý ovplyvňuje
ich produktivitu. Použite predvolené
šablóny reportov alebo si vytvorte
prispôsobené reporty.

*Dostupnosť funkcií uvádzaných vyššie závisí od obmedzení v systémoch Android/iOS a verzie operačného systému v mobilnom zariadení.

Vyberte si možnosť
nasadenia správy
mobilných zariadení
CLOUDOVÁ SPRÁVA MOBILNÝCH
ZARIADENÍ

LOKÁLNA SPRÁVA MOBILNÝCH
ZARIADENÍ

Táto možnosť predstavuje riešenie pripravené
na okamžité použitie, ktoré je integrované s našou
cloudovou konzolou na správu ESET PROTECT
CLOUD. Je vhodné pre firmy všetkých veľkostí, pretože
nevyžaduje splnenie žiadnych podmienok, ako sú
certifikáty či dodatočné komponenty. Cloudová správa
mobilných zariadení pokrýva zariadenia so systémom
Android, iOS a iPadOS.

ESET ponúka plnú podporu pre možnosť lokálneho
nasadenia konzoly. Lokálna inštalácia je možná
pre zariadenia so systémom Android, iOS a iPadOS.
Na implementáciu konzoly je potrebné nainštalovať
Mobile Device Connector.

ESET
PROTECT

S konzolou ESET PROTECT získate úplný prehľad o sieti od mobilných telefónov až po pracovné stanice a servery.

O spoločnosti ESET
Už viac ako 30 rokov spoločnosť

v oblasti strojového učenia a cloudových

ESET® vyvíja popredný softvér a služby

technológií, ktoré umožňujú prevenciu

zamerané na IT bezpečnosť, ktoré

a detekciu malvéru, ako aj následnú

firmám a domácnostiam na celom svete

reakciu. ESET je súkromná spoločnosť,

poskytujú komplexnú a viacvrstvovú

ktorá podporuje vedecký výskum a vývoj

ochranu pred kybernetickými hrozbami.

na celom svete.

ESET je dlhodobo priekopníkom

ESET V ČÍSLACH

Viac ako 1 mld.

Vyše 400‑tisíc

Vyše 200

13

chránených
používateľov
internetu

firemných
zákazníkov

krajín
a teritórií

globálnych
centier výskumu
a vývoja

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Viac než 9 000
koncových zariadení
chránených
spoločnosťou ESET
od roku 2017

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

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

SÚLAD S NAJVYŠŠÍMI ŠTANDARDMI V ODVETVÍ

V decembri 2021 získal ESET v teste
Business Security spoločnosti
AV‑Comparatives ocenenie
Business Security APPROVED
(overený bezpečnostný produkt
pre firmy).

Spoločnosť ESET neustále
dosahuje najvyššie hodnotenia
od používateľov na globálnej
platforme G2 a jej riešenia oceňujú
zákazníci po celom svete.

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.

