
Pomoc vždy, keď ju potrebujete

Podpora IT bezpečnosti vašej firmy od skúsených 
technikov spoločnosti ESET s rozsiahlymi odbornými 
znalosťami





So službou ESET Premium Support okamžite získate 
odpovede na svoje otázky, rýchlo vyriešite problémy
a naplno využijete potenciál svojich produktov ESET.

ESET Premium Support:

 ◆ pomáha dosiahnuť maximálnu návratnosť investícií 
do produktov ESET,

 ◆ zjednodušuje prácu,

 ◆ zaistí plynulý chod vašej firmy,

 ◆ pokrýva celý životný cyklus produktu, pričom služba je 
presne prispôsobená vášmu špecifickému prostrediu,

 ◆ pomáha efektívne rozdeľovať bezpečnostné zdroje.

Čo je 
ESET Premium 
Support?



ŽIADNE POČIATOČNÉ ZAÚČANIE
Produkty ESET sú navrhnuté tak, aby boli intuitívne, a ich 
súčasťou je aj komplexná dokumentácia. Napriek tomu 
môžu pracovníkom z vášho IT tímu uniknúť mnohé 
pokročilé funkcie alebo nemusia správne pochopiť niektoré 
nastavenia produktu, čo im môže brániť vo vykonávaní 
dôležitých operácií.

RÝCHLEJŠIA REAKCIA, RÝCHLEJŠIE 
VYRIEŠENIE PROBLÉMU
ESET Premium Support poskytuje 24 hodín denne 
garantovanú podporu pri riešení akéhokoľvek incidentu, 
ktorý ovplyvňuje bezproblémové fungovanie vášho 
IT prostredia.

ZAISTENÁ KONTINUITA PODNIKANIA
Nasadenie nových produktov bez akýchkoľvek 
predchádzajúcich skúseností môže byť zložité dokonca 
aj pre organizácie so špecializovanými bezpečnostnými 
alebo IT tímami. Nasadenie nových produktov do živých 
prostredí a/alebo ich aktualizácia bez požadovaných 
odborných znalostí môže vážne ohroziť kontinuitu 
podnikania.

Prečo si vybrať ESET Premium 
Support?

RÝCHLA ODPOVEĎ
Spojte sa priamo s odborníkom zo spoločnosti ESET, 
ktorý pozná vašu infraštruktúru a dokáže rýchlo 
a efektívne vyriešiť váš problém.

VYLADENIE VÁŠHO IT PROSTREDIA
Nákup a nasadenie špičkových technológií nanešťastie 
nezaručuje ich bezproblémové fungovanie. Špecifické 
kombinácie operačných systémov, hardvéru a softvéru 
od rôznych dodávateľov môžu viesť k neočakávanému 
správaniu. Zverte nasadenie produktov do rúk 
odborníkov, ktorí dokážu predvídať možné konflikty 
a nekompatibilitu a rýchlo podniknú správne kroky.

POTREBA SÚLADU S PREDPISMI
Mnohé odvetvia sa riadia prísnymi pravidlami 
dodržiavania predpisov, na základe ktorých musia byť 
produkty nasadené autorizovanými dodávateľmi.



Vyberte si úroveň služby, ktorá vyhovuje požiadavkám vašej organizácie.

ESET PREMIUM SUPPORT ESSENTIAL ESET PREMIUM SUPPORT ADVANCED

ČASOVÝ LIMIT ODPOVEDE NA KRITICKÉ INCIDENTY (A) 2 hodiny 2 hodiny

ČASOVÝ LIMIT ODPOVEDE NA ZÁVAŽNÉ INCIDENTY (B) 4 hodiny 4 hodiny

ČASOVÝ LIMIT ODPOVEDE NA BEŽNÉ POŽIADAVKY (C) 1 pracovný deň 1 pracovný deň

DOSTUPNOSŤ TECHNICKEJ PODPORY Nepretržite Nepretržite

KONTAKTNÝ BOD Špecialisti partnera spoločnosti ESET  
alebo odborníci (centrála ESET)

Špecialisti partnera spoločnosti ESET  
alebo odborníci (centrála ESET)

KONTAKTNÉ OSOBY NA STRANE ZÁKAZNÍKA Neobmedzené Neobmedzené

PRIORITA V RÁMCI TELEFONICKÝCH POŽIADAVIEK Áno Áno

ŽIADOSTI OPRÁVNENÉ NA SPRACOVANIE V RÁMCI 
PRÉMIOVEJ PODPORY Obmedzené Neobmedzené

VYHRADENÝ SPRÁVCA ÚČTU Áno

PRIORITNÝ PRÍSTUP K PODPORE VÝVOJÁRSKYCH TÍMOV Áno

PROAKTÍVNE INFORMAČNÉ SLUŽBY Áno

ESET DEPLOYMENT AND UPGRADE 1

ESET HEALTHCHECK 1



Čo služba zahŕňa?
ESET Premium Support Essential

Zaručená, prioritná a okamžitá podpora 
pre produkty vrátane rýchlej a podrobnej 
analýzy akýchkoľvek problémov 
a následného presného poradenstva pri ich 
riešení kedykoľvek počas dňa alebo v noci, 
a to aj cez víkendy a štátne sviatky. 

 ◆ Nepretržitý prístup k podpore odborníkov spoločnosti 
ESET, ktorí majú roky skúseností s IT bezpečnosťou

 ◆ Odpovede prispôsobené vašim individuálnym potrebám

 ◆ Okamžité vyriešenie technických problémov s IT 
zabezpečením v prostredí vašej organizácie

 ◆ Reakcia na kritické problémy v priebehu niekoľkých minút 
od ich zistenia

 ◆ Prioritný prístup k podpore odborníkov z centrály 
spoločnosti ESET a dokonca aj vývojárskych tímov



RÝCHLEJŠIA REAKCIA
ESET Premium Support Essential vám prináša  
prvotriednu službu, v rámci ktorej zareagujeme na 
kritické incidenty do 120 minút.

VZDIALENÉ PRIPOJENIE
Požiadajte našich odborníkov o vzdialené pripojenie na 
rýchlejšie vyriešenie problémov.

PRIORITA
Každý člen vášho IT tímu bude v poradovníku 
uprednostnený – je možné zaregistrovať neobmedzený 
počet telefónnych čísel.

LOKÁLNA PODPORA
Vďaka lokálnej podpore v kombinácii s technickými 
znalosťami odborníkov z centrály spoločnosti ESET 
bude vaša skúsenosť s produktmi ESET vynikajúca.

Čo služba zahŕňa?
ESET Premium Support Essential



Čo služba zahŕňa?
ESET Premium Support Advanced

Získajte k technickej podpore pre produkty 
ESET špeciálne výhody. Pokrýva všetky fázy 
implementácie produktu vrátane inštalácie 
a nastavenia, postupov aktualizácie, pravidelných 
kontrol konfigurácie a proaktívneho riešenia 
problémov s produktom.

 ◆ Všetky výhody služby ESET Premium Support Essential

 ◆ Technický správca účtu pre každého zákazníka

 ◆ Proaktívne informačné služby

 ◆ Priorita v rámci telefonických požiadaviek

Už 30 rokov bojujeme s kybernetickým zločinom 
prostredníctvom neustálych inovácií. V spoločnosti ESET 

veríme, že najvyššiu úroveň zabezpečenia je možné dosiahnuť 
iba kombináciou účinnej technológie a odborných znalostí.



NEOBMEDZENÝ POČET ŽIADOSTÍ
S balíkom ESET Premium Support Advanced 
máte k dispozícii neobmedzený počet 
žiadostí, ktoré môžu byť spracované v rámci 
prémiovej podpory.

SLUŽBA ESET DEPLOYMENT 
& UPGRADE
Skúsení a certifikovaní odborníci spoločnosti 
ESET sa postarajú o inštaláciu a počiatočnú 
konfiguráciu produktu, aby zabezpečili 
optimálne prevádzkové podmienky.

TECHNICKÝ SPRÁVCA ÚČTU
Váš vyhradený správca účtu je výborne 
oboznámený s vašou infraštruktúrou 
a prostredím, takže je pripravený poskytnúť 
vám okamžitú podporu.

SLUŽBA ESET HEALTHCHECK
Odborníci spoločnosti ESET kriticky 
posúdia aktuálnu implementáciu 
firemných produktov ESET a následne 
vypracujú podrobnú správu a odporúčania 
na efektívnejšiu konfiguráciu produktov 
s cieľom zlepšiť ich výkonnosť.

PRIORITNÉ VYŠETRENIE 
INCIDENTOV
Žiadosťami o podporu, ktoré si vyžadujú 
preskúmať vývojársku stránku produktu, sa 
prioritne zaoberajú naše vývojárske tímy.

PROAKTÍVNE RIEŠENIE 
PROBLÉMOV S PRODUKTOM
ESET uverejňuje informácie a dôležité upozornenia 
týkajúce sa produktov na webovej stránke 
Databázy znalostí spoločnosti ESET. Nie všetci 
správcovia však majú dostatok času túto stránku 
pravidelne sledovať. Dostávajte odporúčania 
a upozornenia na všetky dôležité aktualizácie 
produktov e‑mailom alebo telefonicky.

VŠETKY VÝHODY SLUŽBY ESET PREMIUM SUPPORT ESSENTIAL + NIEČO NAVYŠE:

Čo služba zahŕňa?
ESET Premium Support Advanced



O spoločnosti ESET

ESET V ČÍSLACH

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.

1 mld.+
chránených 

používateľov 
internetu

400‑tis.+
firemných 
zákazníkov

200+
krajín 

a teritórií

13
globálnych 

centier 
výskumu 
a vývoja

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

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

CERTIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNOU NORMOU ISO

CERTIFIKOVANÉ BEZPEČNOSTNOU NORMOU ISO
ESET spĺňa štandardy medzinárodne uznávanej a uplatňovanej bezpečnostnej 
normy ISO/IEC 27001:2013 používanej pri zavádzaní a spravovaní IT zabezpečenia. 
Certifikáciu udeľuje SGS, akreditovaný certifikačný orgán tretej strany. Dokazuje, 
že ESET v plnej miere dodržiava osvedčené postupy odvetvia.



Prečo si vybrať ESET?

Gartner, „Gartner® Peer Insights™ ,Voice of the Customer‘: Endpoint Protection Platforms“, od partnerských prispievateľov, 25. november 2021. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt alebo 
službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a ani používateľom technológií neodporúča, aby si vyberali výrobcov s najvyšším hodnotením či iným označením. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej 
organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje v súvislosti s týmto výskumom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na 
konkrétny účel. Odznak Gartner Peer Insights Customer First je ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Program Gartner Peer Insights 
Customer First predstavuje záväzok organizácie získavať recenzie od svojich zákazníkov pomocou programových stratégií získavania zdrojov a osvedčených postupov. Nereprezentujú ani nepredstavujú názory spoločnosti Gartner ani 
jej pridružených spoločností. 
Viac informácií: https://blogs.gartner.com/reviews‑pages/customer‑first‑landing‑page/

UZNANIE OD ANALYTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

NIEKTORÉ Z NAŠICH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

UZNANIE V IT SEKTORE

Spoločnosť ESET 
získala ocenenie Tech 
Cares Award za rok 
2021 od spoločnosti 

TrustRadius za službu 
komunite.

Spoločnosť ESET získala 
titul Etablovaného 

dodávateľa v hodnotení 
Gartner® Peer Insights™ 
„Voice of the Customer“: 

EPP za rok 2021.

 

Prísne hodnotenie MITRE 
ATT&CK Evaluation preukázalo 
nesporné kvality technológie 

EDR spoločnosti ESET 
a potvrdilo silnú víziu, pokiaľ 

ide o budúcnosť riešenia ESET 
Inspect. 

Spoločnosť ESET bola vyhlásená za 
Významného hráča v oblasti ochrany 

koncových zariadení v správach 
o hodnotení dodávateľov IDC 

MarketScape: Worldwide Modern Endpoint 
Security for Enterprises 2021 Vendor 

Assessment a IDC MarketScape: Modern 
Endpoint Security for Small and Midsize 

Businesses 2021 Vendor Assessment.

ESET už štvrtý rok po sebe získal 
titul Top hráča v hodnotení 

Advanced Persistent Threat (APT) 
Protection – Market Quadrant 

2021 spoločnosti Radicati.




