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Kto sme? 
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.

ESET V ČÍSLACH

Viac ako 
1 mld.

chránených 
používateľov 

internetu

Vyše 
400‑tisíc

firemných 
zákazníkov

Vyše 
50‑tisíc
obchodných 

partnerov a MSP

13
globálnych 

centier 
výskumu 
a vývoja
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Do tretice všetko dobré
Ako predajca budete môcť ťažiť z dlhodobej spolupráce, ktorá je jednou z našich 
kľúčových zásad. S našou podporou a pomocou môže byť vaša cesta podnikaním 
skutočne jednoduchá. Čo je najdôležitejšie, na naše špičkové technológie sa môžete 
s istotou spoľahnúť. Naším cieľom je chrániť ľudí – naslúchame našim partnerom, 
aby sme pochopili ich potreby a zlepšili tak našu ponuku.

DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA

Užívajte si výhody dlhodobého partnerstva 
so silnou lokálnou podporou. Špecializované 
zdroje predajnej či technickej podpory pomôžu 
vášmu biznisu napredovať a rásť.

JEDNODUCHOSŤ PODNIKANIA

Od spoločnosti ESET získajte riešenia 
samostatného riadenia a kvalitné kontakty 
na potenciálnych zákazníkov. Pomôžeme 
vám aj s vytváraním kampaní na prilákanie 
potenciálnych zákazníkov. Môžete tiež využiť 
rozsiahlu marketingovú podporu, ktorá ponúka 
predpripravené kampane a materiály.

OVERENÉ TECHNOLÓGIE

Spoločnosť ESET prostredníctvom svojich 
centier výskumu a vývoja poskytuje spoľahlivé 
technológie pripravené na budúcnosť, s ktorými 
sa nemusíte obávať o dobré meno svojej firmy. 
S našimi technológiami budú vaši zákazníci 
dlhodobo spokojní a nebudú mať potrebu prejsť 
k iným predajcom.



„Všetci zamestnanci spoločnosti 
ESET, s ktorými spolupracujeme, sú tí 
najlepší v odbore. Práve vďaka nim je 
ESET na špičkovej úrovni a rovnako 

skvelý je aj ich softvér.“

Nathan Ware, CEO/CTO spoločnosti Rain Networks, USA
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Zákaznícky manažér, ktorého vám zo spoločnosti 
ESET špeciálne pridelíme, sa vám bude skutočne 
venovať. Nezostane len pri spravovaní základných 
požiadaviek, ale zabezpečí pre vás všetko 
potrebné. Bude vám vždy k dispozícii, aby vás 
podporil, poskytol vám pomoc a cenné rady 
ohľadom predaja a podpory našich produktov 
a služieb. Pomôže vám s tvorbou cenových ponúk, 
spracúvaním požiadaviek, firemným 

plánovaním aj ďalšími zdrojmi pre potreby predaja, 
ako sú napríklad inžinieri, ktorí vám pomôžu 
úspešne rozbehnúť vaše predaje.

Ak sa chcete z pozície predajcu posunúť ďalej, 
môžete zvážiť náš hybridný obchodný model 
poskytovateľa spravovaných služieb (MSP) 
alebo sa stať plnohodnotným poskytovateľom 
spravovaných bezpečnostných služieb (MSSP).

ESET MSP PROGRAM

Ako predajca môžete využiť aj náš MSP program, 
ak uprednostňujete tento obchodný model. 
Ako poskytovateľovi spravovaných služieb vám 
môžeme ponúknuť denné účtovanie a mesačné 
fakturovanie – ide o nákladovo efektívny model 
priebežného platenia, ktorý stelesňuje náš 
obchodne zameraný prístup a ktorého podstatou 
je, že platíte len za tie licencie, ktoré denne 
skutočne používate.

Program ESET MSP vám umožní prehľadne 
a jednoducho sledovať váš výkon a cez naše 
webové rozhranie MSP Administrator budete 
môcť spravovať počet zariadení pod každou 
licenciou bez toho,

aby ste nás museli kontaktovať pri každej 
zmene. Rovnako vám umožní kupovať si licencie 
a jednoducho nasadiť požadovaný produkt vtedy, 
keď ho potrebujete – licenčné jednotky využívané 
na zariadeniach tak môžete bez problémov 
pridávať aj odstraňovať. Kupovať môžete priamo 
od spoločnosti ESET alebo od vami preferovaného 
distribučného partnera, ako je Ingram Micro 
alebo ConnectWise. S naším množstevným 
naceňovaním platíte tým menej, čím viac 
licenčných jednotiek si pridáte. 

Používate softvér RMM? Umožňujeme integrácie 
s niekoľkými poskytovateľmi RMM a PSA 
nástrojov ako Connectwise, Datto, N‑able, 
NinjaOne, Kaseya a ďalšie.

Dlhodobá spolupráca
Ako náš partner si budete môcť užívať výhody dlhodobej spolupráce, pretože získate 
nielen prvotriedne technológie, ale aj silnú lokálnu podporu vo všetkých fázach 
podnikania – od firemného plánovania až po udržanie zákazníka. Vďaka spolupráci 
so špecializovanými zdrojmi predajnej, marketingovej a technickej podpory si 
môžete byť istý, že naše partnerstvo aj vaše podnikanie budú prosperovať.

MANAŽÉR VYHRADENÝ PRE VAŠE POTREBY



PREDPREDAJNÉ NÁSTROJE A PODPORA

Môžete využiť podporu našich inžinierov, ktorí 
vám pomôžu vytvárať zákaznícke demá. Získate 
tiež prístup k ďalším zdrojom ako:

 ✓ portál Learning Vault pre jednoduchšie oboznámenie sa 
s našimi produktmi,

 ✓ online demá, webové semináre a iné zdroje obsahu 
pre oslovenie potenciálnych zákazníkov,

 ✓ partnerský portál pre vytváranie cenových ponúk 
a objednávok. 

LOKÁLNA TECHNICKÁ PODPORA 
A JEDNODUCHÁ ESKALÁCIA 
POŽIADAVKY

Nepracujú pre nás operátori call centra, 
ale špecializovaný personál technickej podpory, 
ktorý do hĺbky pozná všetky produkty aj potreby 
našich partnerov. Ako predajca od nás 
získate bezplatnú lokálnu technickú podporu 

vo vašom jazyku – podporu, akú vám môže dať 
len popredná spoločnosť v oblasti IT bezpečnosti. 
Kedykoľvek nám zavolajte a o promptné 
vyriešenie vašej požiadavky smerovanej 
na technickú podporu sa postará váš zákaznícky 
manažér.

ZÍSKAJTE A UDRŽTE SI 
ZÁKAZNÍKOV 

Zákazníci so spoločnosťou ESET nadväzujú 
dlhodobé vzťahy. Môžeme sa pochváliť jednou 
z najvyšších mier obnovy licencií v našom odvetví 
– na niektorých trhoch táto miera dosahuje 
až 90 %. Chcete docieliť niečo podobné? Náš 
tím zákazníckych manažérov bude pravidelne 
analyzovať požiadavky vašich zákazníkov 
s cieľom nájsť ďalšie bezpečnostné riešenia, ktoré 
pre nich budú prínosom. Ak vaši zákazníci cítia, 
že ich bezpečnosť je v dobrých rukách, nemajú 
potrebu prejsť k inému predajcovi, čo sa odrazí 
na vašich príjmoch. 

OSOBNÝ PRÍSTUP 

Ak využívate partnerstvo Gold alebo Platinum, môžete si do kalendára pridať 
týždenné osobné stretnutia so svojím zákazníckym manažérom. Nebudete sa 
na nich len povrchne rozprávať. Tieto stretnutia majú jasne vytýčený cieľ, aby boli 
maximálne produktívne a nemrhali vaším časom.

Úroveň partnerstva Platinum Gold Silver Bronze

Celodenný prístup cez telefón
vďaka partnerskej linke � � � �

Vyhradený zákaznícky 
manažér

� � �

Pravidelné týždenné stretnutia
so zákazníckym manažérom � �
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„Spoločnosť ESET sme si vybrali 
na základe úrovne služieb, ktoré 

nám poskytol náš zákaznícky 
manažér, a tiež pre kvalitu 

produktu.“

Phil Herrington, manažér predaja spoločnosti Holistic IT, Spojené kráľovstvo 



Jednoduchosť podnikania
Môžete sa naplno sústrediť na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, lebo všetko ostatné 
vám čo najviac zjednodušíme. Využite praktické riešenia samostatného riadenia 
a prosperujte vďaka kvalitným kontaktom na potenciálnych zákazníkov, ktoré vám 
sprostredkujeme (pretože vám veríme). Počítať s nami môžete aj pri spolufinancovaní 
kampaní na prilákanie potenciálnych zákazníkov. K dispozícii budete mať aj prvotriednu 
marketingovú podporu, ktorá vám poskytne predpripravené kampane a materiály.

PROGRAM REGISTRÁCIE OBCHODNÝCH 
PRÍLEŽITOSTÍ AJ PRE OBNOVENÉ LICENCIE
Vďaka nášmu intuitívnemu programu registrácie 
obchodných príležitostí sa vyhnete typickým 
konfliktom v rámci predajných kanálov, a to pri 
nových aj obnovovaných licenciách. Náš program 
registrácie obchodných príležitostí odmení vaše 
úsilie v oblasti získavania a udržiavania zákazníkov 
prostredníctvom jednoduchej online registrácie 
a rýchleho schvaľovania. Okrem toho existuje 
možnosť obnovy licencií pre vašich zákazníkov 
aj online, takže sa budete môcť sústrediť na 
nové zákazky a zároveň stále profitovať na 
všetkých existujúcich licenciách obnovených 
prostredníctvom webovej stránky spoločnosti 
ESET.

PARTNERSKÝ PORTÁL SAMOSTATNÉHO 
RIADENIA
Chceme, aby bol predaj produktov ESET 
čo najjednoduchší, preto neváhajte a využite 
náš partnerský portál samostatného riadenia, 
kde môžete napríklad:

 ✓ získať cenovú ponuku a samostatne kupovať licencie,  

 ✓ nájsť rôzne zdroje pre marketing a predaj.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s cenovou ponukou 
alebo nákupom, obráťte sa priamo na svojho 
zákazníckeho manažéra. 

ZÍSKAVANIE KONTAKTOV 
NA POTENCIÁLNYCH ZÁKAZNÍKOV 
A ICH ZDIEĽANIE
Získate prístup k aktivitám, obsahu a kampaniam 
zameraným na potenciálnych zákazníkov, 
ktoré budú obsahovať aj vaše logo. Budeme vás 
tiež informovať o pravidelných aktualizáciách 
produktov. Spoločnosť ESET je obchodne zameraná 
organizácia, ktorá vám dokáže sprostredkovať 
kontakty na potenciálnych zákazníkov a pomôcť 
vám tak s uzatváraním nových zmlúv. Pridajte sa 
do rozsiahleho fondu pre rozvoj marketingu (MDF), 
vďaka ktorému môžete jednoducho požiadať 
o finančný príspevok napríklad na sponzorstvo 
podujatí, reklamu a organizovanie dní otvorených 
dverí. Posnažíme sa zvýšiť váš predaj tým, že vám 
pomôžeme s krížovým predajom produktov 
ESET, rozšírime vašu zákaznícku základňu 
prostredníctvom náborových programov 
a zabezpečíme priebežnú komunikáciu s vašimi 
zákazníkmi.

MARKETINGOVÁ PODPORA 
Využite priamu komunikáciu s naším 
marketingovým tímom, ktorý vám pomôže 
pri práci s rôznymi kanálmi vrátane webových 
seminárov, newslettrov či informácií o produktoch. 
Budete môcť používať e‑mailové šablóny, vstupné 
webové stránky, využívať inovatívny obsah 
a informácie týkajúce sa výskumu a produktov. Je 
tiež možné si z už existujúceho obsahu vytvoriť 
vlastné prispôsobené podklady pre komunikáciu 
so zákazníkom.  
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Uznanie v IT sektore 
aj od zákazníkov
Veľké organizácie z oblasti predaja udelili našej spoločnosti najvyššie hodnotenie 
za celkový program pre predajcov. Vo významných reportoch o trhu digitálneho 
zabezpečenia sa nám tiež dostáva uznania.

ŠAMPIÓN V HODNOTENÍ 
CYBERSECURITY LEADERSHIP MATRIX 
ANALYTICKEJ SPOLOČNOSTI CANALYS

Spoločnosť ESET už tretíkrát po sebe 
získala status šampióna v hodnotení Global 
Cybersecurity Leadership Matrix analytickej 
spoločnosti Canalys a zlepšila si tak pozíciu 
z roku 2020, pričom išlo predovšetkým o oblasť 
investícií do podnikových služieb a školenie 
partnerov. Naši partneri najviac ocenili našu 
technickú podporu, správu zákazníkov a celkovú 
politiku jednoduchého podnikania.

PRVÁ PRIEČKA V HODNOTENÍ 
DODÁVATEĽOV BEZPEČNOSTNÝCH 
RIEŠENÍ Z ROKU 2019 V ČASOPISE CRN

V hodnotení dodávateľov z roku 2019, ktoré 
bolo publikované v časopise CRN, sa spoločnosť 
ESET umiestnila na prvom mieste v oblasti 
dodávateľov bezpečnostných riešení, na treťom 
mieste v oblasti poskytovania kľúčových služieb 
a získala skvelé umiestnenie v hodnotení 
stratégie predajných kanálov a správy zákazníkov. 
Uznanie v oblasti predaja je dôkazom, 
že neustále investujeme do našich partnerov 
a motivujeme ich tým správnym spôsobom.

ESET bol zaradený do troch správ spoločnosti 
Forrester: The Forrester Tech Tide™: Zero Trust 
Threat Detection And Response (Q2 2021), The 
Forrester Tech Tide: Threat Intelligence (Q2 2021) 
a Forrester Now Tech: Endpoint Detection and 
Response (Q4 2021).

ESET už tretí rok po sebe získal titul Top hráča 
v hodnotení Advanced Persistent Threat (APT) 
Market Quadrant spoločnosti Radicati za rok 2022.

UZNANIE OD ANALYTICKÝCH SPOLOČNOSTÍ

 



Ocenenia

Spoločnosť ESET bola 
vyhlásená za strategického 
lídra v porovnávacej správe 
organizácie AV‑Comparatives 
zameranej na riešenia 
na prevenciu a reakciu na útoky 
na koncové zariadenia (EPR) 
za rok 2021.

ESET získal v júli 2022 
ocenenie Approved Business 
Security Product (overený 
bezpečnostný produkt 
pre firmy) od organizácie 
AV‑Comparatives.

Produkt ESET Endpoint 
Security for Android verzie 
2.11 získal v septembri 2021 
v teste „Najlepší antivírus 
pre Android pre firemných 
používateľov“ organizácie 
AV‑TEST najvyššie skóre 
6 zo 6 vo všetkých troch 
kategóriách.

ESET bol organizáciou 
AV‑TEST v rámci hodnotenia 
a certifikácie produktov 
ohodnotený ako špičkový 
produkt – v teste z júna 
2022 získal výborné skóre 
v kategóriách ochrany, 
výkonu a použiteľnosti.

ESET Endpoint Security 
verzie 6.10 získal 
v decembri 2021 v teste 
„Najlepší antivírus 
pre macOS pre firemných 
používateľov“ organizácie 
AV‑TEST najvyššie skóre 
6 zo 6 vo všetkých troch 
kategóriách.

Spoločnosť ESET získala v teste 
Enterprise Endpoint Protection 
(Q1 2022) organizácie SE 
Labs zameranom na ochranu 
firemných koncových zariadení 
hodnotenie AAA za svoje 
riešenie ESET Endpoint Security.
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GARTNER PEER INSIGHTS a logo GARTNER PEER INSIGHTS sú registrovanými ochrannými a servisnými známkami spoločnosti 
Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a v tomto dokumente sa používajú s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené. 

Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich 
vlastných skúseností s dodávateľmi uvedenými na platforme, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré 
nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje 
žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, 
explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Hodnotenie zákazníkov

Súlad s najvyššími štandardmi

Komunita G2 s viac než pol miliónom overených používateľov pravidelne 
hodnotí ESET ako lídra v kategórii bezpečnostných riešení pre koncové 
zariadenia. ESET získava vysoké skóre za jednoduché používanie 
a za najlepšie plnenie požiadaviek zákazníkov.

V novembri 2021 získal ESET titul Etablovaného dodávateľa v hodnotení 
Gartner Peer Insights™ „Voice of the Customer“ v kategórii platforiem na 
ochranu koncových zariadení.

ESET spĺňa štandardy medzinárodne 
uznávanej bezpečnostnej normy 
ISO/IEC 27001:2013 používanej 
pri zavádzaní a spravovaní 
IT zabezpečenia.

Spoločnosť ESET získala certifikát 
systému riadenia kvality podľa 
normy ISO 9001:2015  
vzhľadom na náš záväzok spĺňať  
najvyššie štandardy kvality  
a držať si spokojnosť našich 
zákazníkov.

ESET získal platinový certifikát 
(Access Control Certification) 
spoločnosti OPSWAT pre aplikácie 
na ochranu koncových zariadení. 
Tento certifikát preukazuje 
kompatibilitu a účinnosť  
produktov ESET pri zvyšovaní 
zabezpečenia a dôveryhodnosti  
zariadení vo firemnom prostredí.

ESET sa úspešne zúčastnil štvrtého 
kola testov ATT&CK® Evaluations 
organizácie MITRE Engenuity 
zameraných na segment veľkých firiem. 
Naše riešenie ESET Inspect umožňujúce 
rozšírenú detekciu a reakciu (XDR) 
dosiahlo 100 % výsledok, keďže bolo 
úspešné pri všetkých 15 detekčných 
krokoch. Hodnotenia ATT&CK 
ukazujú, že ESET dokáže poskytnúť 
bezpečnostným špecialistom vynikajúci 
prehľad a kontextové informácie 
vo všetkých fázach útoku.



„Používanie inovatívneho produktu, 
akým je ESET, nám dáva skutočný 

pocit istoty a bezpečia.“
Peter Barnfield, finančný riaditeľ spoločnosti Apex Computing, Spojené kráľovstvo 
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VÝSKUM A VÝVOJ SPOLOČNOSTI 
ESET POSKYTUJE TECHNOLÓGIE 
PRIPRAVENÉ NA BUDÚCNOSŤ

Môžete sa spoľahnúť, že technológie 
spoločnosti ESET obstoja aj v skúškach, ktoré 
prinesie budúcnosť. Byť vždy o krok vpred si 
vyžaduje silnú výskumnú zložku. Spoločnosť 
ESET vo svojich trinástich centrách výskumu 
a vývoja zamestnáva na štyroch kontinentoch 
viac ako 600 odborníkov, čo tvorí 40 % 
celkového počtu zamestnancov. Zameriavajú 
sa výlučne na skúmanie útokov, držia krok 
s najnovšími trendmi v oblasti digitálnej 
bezpečnosti a vzdelávajú verejnosť. 

Neustále objavujeme a neutralizujeme nové 
digitálne hrozby. Naši výskumníci odhalili 
malvér Industroyer a LoJax – prvý malvér 
UEFI, ktorý sa vyskytol v reálnom prostredí. 
Prispievame tiež do globálne prístupnej 
informačnej databázy MITRE ATT&CK®, 
ktorá popisuje taktiky a techniky využívané 
kybernetickými zločincami v reálnom svete. 

Uložte si medzi záložky náš oceňovaný 
a populárny blog o digitálnej bezpečnosti 
WeLiveSecurity™ a pridajte sa tak k viac 
ako 850.000 čitateľom mesačne. Čerpajte 
vždy tie najnovšie poznatky z oblasti 
digitálnej bezpečnosti, výsledky výskumu, 
informácie o odhalených kybernetických 
hrozbách a malvéri a spoznajte názory 
našich odborníkov zo všetkých kútov 
sveta. Znalosti sú kľúčom k úspechu 
a práve na našom blogu nájdete 
najnovší výskum aj novinky, ktoré vám 
pomôžu začať rozhovor so zákazníkmi 
o ich potrebách v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti. Môžete dokonca použiť našu 
miniaplikáciu a vložiť tak novinky z blogu 
WeLiveSecurity™ priamo na vašu webovú 
stránku, čím sa odlíšite od konkurencie. 

Overené technológie
Ako predajca dávate svojmu zákazníkovi najavo, že vybrané riešenie schvaľujete 
a dôverujete mu. Svoju reputáciu chránime tým, že poskytujeme iba vysokokvalitné 
produkty pripravené na budúcnosť. Ešte dôležitejšie je, že predajom našich 
spoľahlivých produktov sa nemusíte obávať ani o dobré meno svojej firmy. S našimi 
technológiami budú vaši zákazníci dlhodobo spokojní a nebudú mať potrebu prejsť 
k iným predajcom. 



ESET LIVEGRID® – CLOUDOVÝ REPUTAČNÝ SYSTÉM

ESET LiveGrid je náš cloudový reputačný systém, ktorý využíva údaje od používateľov 
produktov ESET z celého sveta a posiela ich do výskumného laboratória spoločnosti ESET. 
Na základe podozrivých vzoriek a metadát z reálneho sveta, ktoré nám poskytuje ESET 
LiveGrid, môžeme okamžite reagovať na najnovšie hrozby a adresovať aktuálne potreby 
našich zákazníkov.

STROJOVÉ UČENIE

ESET pracuje s algoritmami strojového učenia pri detekcii a blokovaní hrozieb už od roku 
1990. Neurónové siete boli do detekčného jadra produktov ESET pridané v roku 1998. 
Pre čo najlepšiu mieru detekcie a čo najnižší počet nesprávne detegovaných súborov 
je naše jadro strojového učenia vyladené tak, aby spolupracovalo s ďalšími ochrannými 
technológiami, ako sú detekcie na úrovni DNA, sandbox a analýza pamäte, a aby zo vzoriek 
extrahovalo vzorce správania.

ODBORNÉ ZNALOSTI

Naši najlepší odborníci na IT bezpečnosť sa delia o svoje špičkové vedomosti a skúsenosti, 
vďaka čomu majú používatelia neustále k dispozícii optimálne a aktuálne informácie 
o hrozbách.

VYVÁŽENIE JE KĽÚČOVÉ

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET intenzívne investuje do vlastných viacvrstvových 
technológií, ktoré zabraňujú známym aj doposiaľ neznámym hrozbám, aby narušili 
bezpečnosť na koncových zariadeniach a systémoch zákazníkov. 

Samozrejme, občas môže dôjsť k prelomeniu vrstiev prevencie. Vtedy prichádzajú na rad 
senzory spoločnosti ESET, ktoré detegujú akékoľvek narušenie zabezpečenia, a naše 
automatizované systémy reakcie pripravené okamžite zakročiť, aby hrozbu zachytili 
a zabránili jej spôsobiť škody.

Poskytujeme taktiež sofistikované riešenie rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) na efektívne 
vyšetrovanie bezpečnostných incidentov a podniknutie nápravných krokov.

Naša technológia zároveň využíva výsledky týchto mechanizmov prevencie, detekcie 
a reakcie na posilnenie systémov voči budúcim útokom.

Viacvrstvová ochrana
Jedna vrstva ochrany proti neustále sa vyvíjajúcim hrozbám nestačí. Naša osvedčená 
viacvrstvová bezpečnostná technológia ESET LiveSense ďaleko presahuje možnosti 
základného antivírusu. ESET LiveSense zahŕňa rôzne vrstvy zaisťujúce detekciu 
malvéru pred jeho spustením, počas neho aj po ňom a stojí na troch pilieroch:
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Platforma ESET PROTECT
Jednotná platforma kybernetického zabezpečenia v sebe spája možnosti prevencie, 
detekcie a reakcie na narušenia bezpečnosti.

Služby kybernetickej bezpečnosti od nasadenia cez aktualizáciu 
až po prémiovú podporu

CLOUDOVÉ A LOKÁLNE NASADENIE

Naši zákazníci si môžu vybrať medzi cloudovým 
a lokálnym nasadením, pretože ponúkame 
obe možnosti. 

MULTIPLATFORMOVÉ RIEŠENIA

Chránime systémy Windows, Mac, Linux 
aj Android vrátane smart televízorov. 
Pre firemných zákazníkov pokrývame všetky 
možné oblasti: koncové zariadenia, servery, 
e‑maily, virtualizáciu, mobilné zariadenia a mnoho 
iného.

SLUŽBY NAD RÁMEC ZABEZPEČENIA 
KONCOVÝCH ZARIADENÍ 

Digitálne zabezpečenie musí držať krok s čoraz 
sofistikovanejšími útočníkmi. Prostredníctvom 
našej platformy ESET PROTECT ponúkame 
celé spektrum bezpečnostných riešení vrátane 
služby riadenej detekcie a reakcie (MDR), 
možností rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), 
ako aj pokročilej ochrany pred hrozbami 
a služby ESET Threat Intelligence. Medzi naše 
profesionálne služby patrí nasadenie a aktualizácia 
produktov či prémiová podpora a poskytujeme 
tiež bezpečnostné služby, ako je monitorovanie 
a vyhľadávanie hrozieb.

NAŠA KOMPLEXNÁ PONUKA DIGITÁLNEHO ZABEZPEČENIA ZAHŔŇA 
VIACERO VRSTIEV OCHRANY.

Ochrana cloudových aplikácií

Dodatočná vrstva ochrany pre cloudové 
aplikácie služby Microsoft 365

Ochrana e‑mailovej 
komunikácie

Ďalšia vrstva na ochranu e‑mailov, 
ktoré sú najzraniteľnejším 
vektorom útoku

Zabezpečenie súborových serverov

Bežné a viacúčelové servery, sieťové 
súborové úložiská, SharePoint

Detekcia a reakcia

Identifikácia narušenia 
bezpečnosti, vyhodnocovanie 
rizík, riešenie incidentov a ich 
náprava

Ochrana identity a údajov

 ✓ Šifrovanie

 ✓ Viacúrovňové overovanie

 ✓ Zálohovacie riešenia

Moderné zabezpečenie 
koncových zariadení

 ✓ Laptopy

 ✓ Počítače

 ✓ Mobilné telefóny

Pokročilá ochrana 
pred hrozbami

Prevencia pred zero‑day 
hrozbami vrátane ransomvéru

PLATFORMA 
ESET PROTECT



GO.ESET.COM/RESELLER

Naskenujte QR kód.

Sme tu pre vás
Môžete sa spoľahnúť, že svoje sľuby splníme. V obchodných vzťahoch si zakladáme na otvorenosti 
a spolupráci a naplno využívame naše špičkové technológie, ktoré stoja za vznikom globálne 
najkomplexnejšej platformy na prevenciu hrozieb, ich detekciu a reakciu na ne. Nejde však o nás, 
ale o vás a vašich zákazníkov. 

Sami musíte mať istotu, že produkty vychádzajúce z našich odborných znalostí a skúseností sú jednoduché 
na pochopenie, predaj aj používanie. Digitálna bezpečnosť je pre nás na prvom mieste a budeme radi, ak sa k nám 
pridáte aj vy. Máme veľa práce, ale nikdy nie toľko, aby sme si nenašli čas na váš telefonát alebo e‑mail. Neváhajte 
a kontaktujte nás.
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