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ZÁKAZNÍK

Erste Group Bank je lídrom v poskytovaní finančných 
služieb v strednej Európe v rámci počtu zákazníkov a číslo 
dva v  počte kapitálových aktív. Erste Group Bank ponúka 
široké portfólio finančných služieb, vrátane retail bankingu, 
financovania nehnuteľností, private bankingu a finančných 
služieb pre malé a stredné podniky.

Erste Group Bank má 40% podiel v Slovenskej a viac ako 32% 
podiel v Českej Republike. Pri hľadaní spoľahlivého partnera 
na ochranu svojej IT infraštruktúry, nemusela Erste Group 
Bank chodiť ďaleko.

ZADANIE

Hlavné požiadavy Erste Group Bank Česká Republika 
a Slovensko boli:

•	 Nízka záťaž systému a dostatok prostriedkov pre naše 
najdôležitejšie bankové systémy

•	 Precízna detekcia známych ale aj ešte neobjavených 
počítačových hrozieb

•	 Nadpriemerná rýchlosť skenovania, vrátane kontroly 
sieťových diskov a veľkých súborov

•	 Výhodná cenová ponuka
•	 Plne automatizovaný proces antivírusovej ochrany 

a aktualizácie vírusovej databázy
•	 Rýchla implementácia riešenia (cez centrálny systém 

správy), jeho budúca aktualizácia a obnova licencií

RIEŠENIE

Firemná sieť, pozostávajúca z tisícov pracovných staníc a file 
serverov (v súčasnosť 13 800 zariadení v Českej Republike 
a 10 000 na Slovensku), je chránená oceňovanou technológiou 
ESET a IT oddelenie Erste Group Bank v strednej Európe sa tak 
môže spoľahnúť na profesionálnu technickú podporu ESET 
24 hodín denne.

Správa ESET NOD32 Antivirus Business Edition je riadená 
jedným bezpečnostným manažérom a dvoma IT špecialistami, 
čo prispieva k jednoduchému a vysoko komfortnému 
používaniu.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA: 
ERSTE GROUP BANK

„Neustále testujeme konkurenčné riešenia, ktoré sme využívali v minulosti. Zostali sme však verní 
ESET NOD32 Antivirus Business Edition. Naše skúsenosti s riešeniami ESET sú ďaleko pozitívnejšie, ako 
skúsenosti s ostatnými výrobcami bezpečnostnými riešeniami“

Ing. Miroslav Dvořák, IT Security Systems Architect, Česká spořitelna, člen Erste Group Bank
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3 DOBRÉ DÔVODY PREČO POUŽIŤ 
RIEŠENIA ESET ENDPOINT 

ĽAHKÝ A EFEKTÍVNY 
Unikátne postavené riešenia ESET Endpoint Security s nízkou 
záťažou na systém boli optimalizované tak, aby perfektne zapadli 
do akéhokoľvek systémového prostredia. Zabezpečujú rýchly štart 
a  bezproblémovú prevádzku, a zároveň prinášajú stálu úroveň 
ochrany. 

VZDIALENÁ SPRÁVA 
Spravujte IT ochranu naprieč tisíckami koncových zariadení z jednej 
konzoly. Využite funkcie ako napríklad náhodné spustenie vybraných 
úloh pre optimalizáciu sieťových úloh alebo real-time webové 
rozhranie zobrazujúce kritické informácie o bezpečnosti siete.

REPUTÁCIA S PODPOROU CLOUDU 
Riešenia ESET Endpoint Solutions ponúkajú pokročilú ochranu pre 
firemné koncové zariadenia. Overené skenovacie jadro ThreatSense 
s optimalizovaným skenovaním ESET Live Grid založeným na 
“whitelisting-u” bezpečných súborov umožňujú precíznu detekciu 
malvéru a robia riešenie veľmi efektívne voči prichádzajúcim hrozbám.

RIEŠENIE POUŽÍVANÉ ZÁKAZNÍKOM

ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION 
Overený antivírus a antispyware, ktorý prináša ochranu pre malé aj 
veľké podniky. Riešenie je doplnené o ESET Remote Administrator - 
vzdialenú centralizovanú správu, ktorá umožňuje na diaľku inštalovať 
bezpečnostný softvér, vynútiť bezpečnostné pravidlá, spustiť 
skenovanie a omnoho viac.

Ochráňte vašu firemnú sieť s ESET Endpoint 
Security - bezpečnostným riešením, 
s  viacvrstvovou ochranou dát. Legendárny 
antivírus NOD32, obojsmerný firewall, web 
kontrola a vzdialená správa zariadenia v prvej 
línii obrany proti počítačovým hrozbám.

ESET má viac ako 25 rokov skúseností 
vo vytváraní bezpečnostného softvéru, 
ktorému dôveruje viac ako 100 miliónov 
užívateľov na celom svete. Naše riešenia 
navyše získali prestížne ocenenia mnohých 
testovacích inštitúcií.

ESET Endpoint Security
Zabezpečte firemné dáta s viacvrstvovou 
ochranou od lídra v bezpečnostnom odvetví

O spoločnosti ESET: ESET je slovenská firma zaoberajúca sa IT ochranou založená v roku 1992 v Bratislave. Regionálne zastúpenie má v Prahe 
v Českej Republike; v San Diegu v USA; v Buenos Aires v Argentíne, a v Singapure. www.eset.sk


