Špičkové prešetrenie hrozieb, analýza príčin
ich vzniku a odporučenie praktického riešenia
bez potreby dodatočných interných zdrojov

Čo je
ESET Threat
Hunting?
Služba ESET Threat Hunting pomáha vašim IT tímom
pri prešetrovaní špecifických súborov dát, udalostí
a výstrah vygenerovaných nástrojom ESET Inspect,
komponentom platformy ESET PROTECT, ktorý
umožňuje rozšírenú detekciu a reakciu (XDR).
Táto služba vám umožňuje komplexné forenzné
vyšetrovanie bez nutnosti vytvorenia špecializovaného
tímu či vyčlenenia zdrojov.

Výzvy

NEDOSTATOK POZNATKOV O PRODUKTE

NEDOSTATOK ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Používanie nových produktov bez akýchkoľvek
predchádzajúcich skúseností môže byť zložité dokonca
aj pre organizácie so špecializovanými bezpečnostnými
alebo IT tímami. Navyše držať krok s neustálymi zmenami
v oblasti kybernetických hrozieb nie je jednoduché.

Zostavenie a zaškolenie tímu na implementáciu
a monitorovanie platformy na detekciu a reakciu na útoky
môže trvať celé mesiace. Takéto bezpečnostné tímy
a správcovia IT si navyše potrebujú určiť jasné priority
pracovných povinností na základe identifikácie tých
udalostí, ktoré sú skutočne dôležité.

DLHODOBÉ NÁKLADY
Vytvorenie špecializovaných tímov alebo prijatie
nových zamestnancov, ktorí by sa zameriavali výhradne
na vykonávanie niekoľkých veľmi špecifických úloh, môže
z dlhodobého hľadiska priniesť zvýšené náklady. Nákup
produktov a služieb od viacerých dodávateľov vytvára
ďalšiu prácu pre IT a účtovné oddelenia.

Prečo si vybrať službu
ESET Threat Hunting?

Prenechajte vyhľadávanie hrozieb špecializovaným expertom
spoločnosti ESET, ktorí dokonale poznajú technológie
a vyznajú sa aj v dynamickom svete kybernetických hrozieb.

Používaním bezpečnostných produktov a služieb
od jedného dodávateľa sa dá predísť komplikáciám, ako aj
uľahčiť prácu účtovnému oddeleniu.

VYŤAŽTE MAXIMUM Z VYNIKAJÚCICH MOŽNOSTÍ XDR
ESET Inspect umožňuje na platforme ESET PROTECT využívať rozšírenú
detekciu a reakciu (XDR) ponúkajúcu podrobný prehľad celej siete,
vyhodnocovanie rizík, riešenie incidentov, ich vyšetrovanie a nápravu.
V reálnom čase monitoruje a vyhodnocuje všetky aktivity v sieti a v prípade
potreby vám umožňuje okamžite zareagovať.

ESET Inspect je nevyhnutným doplnkom služby ESET Threat Hunting.

ESET Threat Hunting:
Technické informácie
SLUŽBA NA POŽIADANIE

SLUŽBA NA ZÁKLADE PREDPLATNÉHO

Váš IT tím sa môže skontaktovať so skúsenými
špecialistami služby ESET Threat Hunting vždy, keď ju
budú potrebovať.

Organizácie si službu Threat Hunting zakupujú
na konkrétne obdobie, ktoré sa dá prispôsobiť a počas
ktorého sú špecialisti spoločnosti ESET pripravení
skúmať hrozby vždy, keď to je potrebné.

ANALÝZA PRÍČIN VZNIKU
Špecialisti služby ESET Threat Hunting skontrolujú
zaznamenané výstrahy, aby zistili ich hlavnú príčinu.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA
Špecialisti zhrnú svoje zistenia do prehľadného reportu
o aktuálnom stave, pričom organizácii predložia aj
odporúčané riešenia.

INTERNÉ DÁTA
Dáta týkajúce sa hrozieb a vašej organizácie
neopúšťajú priestory vašej firmy vďaka
použitiu zabezpečeného vzdialeného pripojenia
prostredníctvom vstavanej funkcie v ESET Inspect.

POČIATOČNÉ ZHODNOTENIE
Dôkladné počiatočné zhodnotenie nám umožní
vyhodnotiť bezpečnostné politiky vašej organizácie
a vytvoriť jej interný profil.

Prednosti spoločnosti ESET
Reputačný systém ESET LiveGrid® tvorí 110 miliónov používateľov
po celom svete. Výstupy z tohto systému overujú stovky skúsených
odborníkov spoločnosti ESET v 13 globálnych centrách výskumu
a vývoja. LiveGrid® každý deň deteguje viac ako 300 000
jedinečných vzoriek malvéru.

Proces
POČIATOČNÉ ZHODNOTENIE

PRAVIDELNÁ PREVÁDZKA

ESET robí všetko na sto percent. Každej službe predchádza
dôkladné zhodnotenie nielen vášho prostredia, ale aj štruktúry
vašej organizácie a celkovej úrovne kybernetickej bezpečnosti.
Špecialisti spoločnosti ESET sa porozprávajú so všetkými
zainteresovanými zamestnancami, aby zozbierali všetky dôležité
informácie.

Špecialisti spoločnosti ESET začnú na požiadanie skúmať
zachytené udalosti, aby zistili príčinu ich vzniku a odporučili
konkrétne riešenia. Zistenia z každého skúmania sa zhrnú do
prehľadného reportu, ktorý podáva technické podrobnosti
zrozumiteľnou formou.

Na konci tejto fázy sa zostaví bezpečnostný profil organizácie,
o ktorý sa v budúcnosti môžu opierať špecialisti v rámci služby
Threat Monitoring, ak budú potrebovať konkrétne informácie
o vašej organizácii na správne vyhodnotenie situácie.
Po úvodnom zhodnotení sa odporúča, aby ste o akýchkoľvek
budúcich zmenách v prostredí vašej organizácie vždy informovali
spoločnosť ESET, keďže služba Threat Hunting funguje
na vyžiadanie, nie formou priebežného monitorovania.

Ako získať
prístup k ESET
Threat Hunting

„

Implementácia bola veľmi jednoduchá.
S pomocou vyškolených technických špecialistov
spoločnosti ESET sme nové bezpečnostné riešenie
ESET dokázali spustiť za pár hodín.
IT správca, Diamantis Masoutis S.A.,
Grécko, viac ako 6 000 zariadení

ESET PROTECT MDR
Maximálna ochrana, efektívne riadenie kybernetických rizík
a podrobný prehľad o vašom IT prostredí. Buďte o krok
vpred pred všetkými známymi aj novými hrozbami. Získajte
prístup k špičkovým odborným znalostiam spoločnosti
ESET prostredníctvom zahrnutých služieb riadenej detekcie
a reakcie (MDR) a prémiovej podpory.

“

„

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

O spoločnosti ESET
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.

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

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

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

ESET V ČÍSLACH

1 mld.+

chránených
používateľov
internetu

400‑tis.+
firemných
zákazníkov

200+

krajín
a teritórií

13

globálnych
centier
výskumu
a vývoja

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?
UZNANIE OD ANALYTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

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.

UZNANIE V IT SEKTORE

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
získala titul
Etablovaného
dodávateľa
v hodnotení Gartner®
Peer Insights™ „Voice
of the Customer“:
EPP za rok 2021.

Spoločnosť ESET
získala ocenenie Tech
Cares Award za rok
2021 od spoločnosti
TrustRadius za službu
komunite.

NIEKTORÉ Z NAŠICH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

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/

