V kombinácii s produktmi ESET získate
komplexné bezpečnostné riešenie,
ktoré zaistí proaktívnu ochranu,
prevenciu pred útokmi a reakciu na ne.

Čo je služba ESET
Security Services
for Endpoints?
ESET Security Services for Endpoints tvorí spolu
s bezpečnostnými produktmi ESET pre koncové zariadenia
komplexné bezpečnostné riešenie, ktoré zaistí proaktívnu
ochranu, prevenciu pred útokmi a reakciu na ne.
Váš tím zameraný na IT bezpečnosť má vďaka tejto službe
k dispozícii neustálu podporu odborníkov spoločnosti ESET,
ktorí sú pripravení pomôcť v prípade akýchkoľvek vážnych
bezpečnostných problémov.
Naše tímy odborníkov vám na lokálnej úrovni a vo vašom
jazyku pomôžu preskúmať, identifikovať a vyriešiť všetky
hrozby, ktoré preniknú cez štandardnú ochranu. Táto služba
pokrýva všetko od základného preskúmania a odstránenia
malvéru až po automatizovanú a manuálnu analýzu súborov,
ako aj vyšetrenie incidentov a reakciu na ne či digitálnu
forenznú analýzu.
◆ Prináša IT zabezpečenie bez starostí
◆ Zaručuje nadštandardnú podporu pre produkty
◆ Zaisťuje nepretržité fungovanie vašej firmy

Prečo ESET Security Services
for Endpoints?
NIŽŠIE RIZIKO

ZNÍŽENÉ NÁKLADY

Podpora v oblasti IT bezpečnosti, ktorá dopĺňa vaše bezpečnostné
produkty ESET, predstavuje komplexné riešenie, ktoré okamžite
zaistí proaktívnu ochranu, prevenciu pred nepredvídanými
incidentmi a reakciu na ne.

Vytvorenie špecializovaných tímov a/alebo prijatie odborníkov
na IT bezpečnosť, ktorí majú potrebné zručnosti a kvalifikáciu
na skúmanie a identifikáciu potenciálnych kybernetických
hrozieb a reakciu na ne, môže z dlhodobého hľadiska viesť
k zvýšeným nákladom.

PREUKÁZANÁ ODBORNOSŤ
Držať krok s neustálymi zmenami v oblasti kybernetických hrozieb
môže byť náročné a niekedy je najlepšie prenechať túto doménu
odborníkom. V spoločnosti ESET kybernetickou bezpečnosťou
doslova žijeme už viac ako 30 rokov.

MENEJ ÚSILIA
Vyťažiť maximum z komplexných bezpečnostných riešení
môže byť zložité dokonca aj pre firmy so špecializovanými
tímami zameranými na zabezpečenie alebo IT. Podpora
v oblasti IT bezpečnosti umožňuje vášmu IT tímu sústrediť sa na
vykonávanie základných operácií nevyhnutných pre kontinuitu
podnikania.

MENEJ STAROSTÍ
Nákup produktov a služieb od jedného dodávateľa
zjednodušuje prácu účtovnému oddeleniu a oddeleniu
obstarávania, a to najmä v nadnárodných korporáciách,
kde by sa za iných okolností spolupracovalo s množstvom
regionálnych poskytovateľov.

POSILNENÁ STABILITA
Vyvarujte sa spolupráce s viacerými rôznymi dodávateľmi,
čo môže viesť k hromadeniu bezpečnostných riešení, ich
prekrývaniu alebo dokonca konfliktom. Namiesto toho
využívajte podporné služby v oblasti IT bezpečnosti na
zjednodušenie bezpečnostných operácií, najmä ak potrebujete
pokryť viacero lokalít.

Prehľad aktivít
AKTIVITA

Časový limit
na odpoveď

Bezpečnostné
služby
pre koncové
zariadenia

Vyšetrenie
incidentov
a reakcia na ne

ESET DETECTION AND RESPONSE
ESSENTIAL

Zaručený podľa SLA

MALVÉR: NEZACHYTENÁ DETEKCIA

ÁNO

MALVÉR: PROBLÉM S LIEČENÍM

ÁNO

MALVÉR: INFEKCIA RANSOMVÉROM

ÁNO

NESPRÁVNA DETEKCIA

ÁNO

VŠEOBECNÉ: PRESKÚMANIE PODOZRIVÉHO SPRÁVANIA

ÁNO

ZÁKLADNÁ ANALÝZA SÚBOROV

ÁNO

PODROBNÁ ANALÝZA SÚBOROV

ÁNO

DIGITÁLNA FORENZNÁ ANALÝZA

ÁNO

DIGITÁLNA FORENZNÁ POMOC
PRI REAKCII NA INCIDENTY

ÁNO

Čo služba zahŕňa?
ESET Detection and Response Essential
ESET Detection and Response Essential predstavuje
nadštandardnú podporu pre produkty zameranú
na bezpečnostné výzvy, ktorým čelia firmy. Toto
riešenie je navrhnuté tak, aby dopĺňalo produkty
ESET určené na ochranu koncových zariadení, ktoré
sú integrované do firemného ekosystému. Pomáha
preskúmať, identifikovať a reagovať na hrozby,
ktoré preniknú cez štandardnú ochranu.

Ponúka všetko od základného preskúmania
a odstránenia malvéru až po automatizovanú
a manuálnu analýzu súborov, ako aj vyšetrenie
incidentov a reakciu na ne či digitálnu forenznú
analýzu.

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

Čo služba zahŕňa?
ESET Detection and Response Essential

RÝCHLA A ZARUČENÁ REAKCIA

LOKÁLNE TÍMY, LOKÁLNY JAZYK

Rýchlosť nápravy je rozhodujúca. ESET vám na požiadanie
poskytne pomoc v prípade nezachytených detekcií malvéru
a problémov s liečením, preskúma podozrivé správanie
a výrazne urýchli zmiernenie vplyvu ransomvérových
infekcií. Zníži sa tým riziko prerušenia podnikania
a minimalizujú sa následky akýchkoľvek útokov.

Lokálna prítomnosť spoločnosti ESET umožňuje
lokalizovaný prístup a v kombinácii s odbornými
znalosťami tímu zameraného na výskum malvéru
v centrále spoločnosti ESET zaisťuje najlepšiu možnú
skúsenosť s produktmi ESET.

PRÍSTUP ŠITÝ NA MIERU

VYŠETROVANIE INCIDENTOV A REAKCIA NA NE

Každá firma je iná. Odborníci spoločnosti ESET
spolupracujú s vaším tímom na vypracovaní plánu reakcie
a nápravy, ktorý zohľadňuje vaše prevádzkové špecifiká.
Cieľom je vytvoriť akčný plán prispôsobený na mieru, ktorý
zosúlaďuje obchodné a bezpečnostné potreby vašej firmy.

Táto služba zahŕňa podrobnú analýzu súborov, reverzné
inžinierstvo, digitálnu forenznú analýzu a digitálnu forenznú
pomoc pri reakcii na incidenty, pričom pokrýva celý cyklus
vyšetrovania incidentov: od identifikácie hrozby až po
analýzu, následnú nápravu a užitočné rady pri riešení hlavnej
príčiny opakujúcich sa incidentov.

O spoločnosti ESET
ESET® už viac ako 30 rokov 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.

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Viac než 14 000 koncových
zariadení chránených spoločnosťou
ESET od roku 2016

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

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

ESET V ČÍSLACH

vyše 110
miliónov

vyše
400‑tisíc

vyše
200

používateľov
na celom svete

firemných
zákazníkov

krajín
a teritórií

13
globálnych
centier výskumu
a vývoja

Prečo si vybrať ESET?
NIEKTORÉ Z NAŠICH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

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 bezpečnosti.
Certifikáciu udeľuje SGS, akreditovaný certifikačný orgán tretej strany. Dokazuje,
že ESET v plnej miere dodržiava osvedčené postupy odvetvia.

UZNANIE OD ANALYTICKÝCH
SPOLOČNOSTÍ

Spoločnosť ESET bola
zaradená do správy Now Tech:
Enterprise Detection And
Response (Q1 2020) analytickej
spoločnosti Forrester, ktorá
ponúka prehľad 29 riešení
pre firmy v oblasti detekcie
a následnej reakcie (EDR).

ESET obhájil pozíciu Top
hráča v oblasti ochrany pred
APT v trhovom kvadrante
spoločnosti Radicati za rok 2021.

Gartner Peer Insights je bezplatná platforma pre partnerské hodnotenia a recenzie určená pre osoby pôsobiace v oblasti firemného softvéru a služieb. Recenzie prechádzajú
prísnym procesom overovania a moderovania, aby sa zabezpečila autentickosť informácií. Hodnotenia na platforme Gartner Peer Insights sú tvorené subjektívnymi názormi
jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa odvíjajú od ich skúseností, a nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

“

Implementácia prebehla veľmi jednoducho.
Pomocou vyškolených technických špecialistov
spoločnosti ESET sme nové bezpečnostné riešenie
ESET dokázali spustiť za pár hodín.
Správca IT, Diamantis Masoutis S. A.,
Grécko, viac ako 6 000 zariadení

„

“

Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii,
v nás zanechali skvelý dojem. ESET nielenže
ponúka výborné produkty, ale dbá aj
o starostlivosť a podporu. Práve vďaka tomu
sme pod jeho krídla presunuli všetky systémy
spoločnosti Primoris.

„

Joshua Collins, vedúci prevádzky dátového centra,
Primoris Services Corporation, USA, viac ako 4 000 zariadení

