
ÇÖZÜME GENEL BAKIŞ

Her ölçekten işletmeye uygun veri koruma

SOME OF OUR CUSTOMERS

ISP security partner since 2008

2 million customer base

Protected by ESET since 2017

more than 14,000 endpoints

Protected by ESET since 2016

More than 9.000 endpoints

Protected by ESET since 2016

More than 4,000 mailboxes
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Uç noktalarınızdaki veriyi şifreleyerek 
veri koruma düzenlemeleri ile uyum sağlayın

Hangi ESET encryption çözümü 
size uygun?

VERİ KORUMA 
DÜZENLEMELERİNE 
UYUN

Sahip olduğunuz kişisel veri 
kayıtlarını güvenli bir şekilde 
şifreleyerek, işletmeniz veya 
kuruluşunuz bir sistem ihlali 
durumunda kendini daha iyi 
koruyabilir. Bu tür olaylarda, 
verilerin uygun şekilde şifrelenmesi 
durumunda düzenleyici otoritelerin 
bir uyumluluk hatası olarak kabul 
etme ihtimali çok düşüktür.

UÇ NOKTA 
ŞİFRELEMELERİNİ 
UZAKTAN YÖNETİN

Uzaktan yönetim yöneticinin işini 
kolaylaştırır ve azaltır. ESET uzaktan 
yönetim konsolları ile güvenlik 
ürünlerinin ötesine geçin ve ESET 
Full Disk Encryption’ı da yönetin. Ya 
da hybrit yönetim sunucumuz 
sayesinde Endpoint Encryption 
ürünümüzün tüm özelliklerini 
kullanın. 

VERİYİ BASİT VE ETKİLİ 
BİR ÇÖZÜMLE 
KORUYUN

ESET şifreleme çözümleri ile sabit 
diskleri, çıkarılabilir medyaları, 
dosyaları ve e-postaları endüstri 
standardı 256 bit AES ile şifreleyerek 
güvende tutun. Üstelik kullanıcı 
tarafında minimum etkileşim ile. 

ESET Full Disk Encryption ve ESET Endpoint 
Encryption her ölçekten işletmelerin verilerini 

patentli teknolojimiz ile koruyor

ESET Full Disk Encryption

Tam disk şifrelemeyi tüm ağınızda aynen diğer güvenlik ürünlerimizde olduğu 
gibi cloud veya on-premise konsollarımız ile yönetebilirsiniz. ESET Cloud 
Administrator ve ESET Security Management Center sayesinde yöneticiler 
şifrelemeyi bağlı cihazlarına dağıtabilir, etkinleştirebilir ve yönetebilirler. Full 
Disk Encryption (FDE) PC veya dizüstü bilgisayarların sistem disklerini, 
bölümleri ve tüm sürücüleri şifreleyerek verilerin çalınmaya karşı güvende 
olmasını sağlar. 

ESET Endpoint Encryption

Ek koruma sağlar. Kullanıcılar dosyalar, klasörler, çıkarılabilir medya ve e-posta gibi 
öğeleri tek tek koruyabilirler. Dosya ve e-posta şifreleme sayesinde taşınırken kullanıcı 
verileri korunur ve güvenli bir iş birliği sağlanır. Uzak cihazları proxy üzerinden 
yöneterek, riskli gelen bağlantılara olan ihtiyacı ortadan kaldırabilir ve şifreleme 
yönetimini her büyüklükteki işletme için güvenli ve basit hale getirebilirsiniz.

ESET FULL DISK ENCRYPTION

Tüm ürünler tek bir konsoldan yönetilir. ESET Full Disk 
Encryption BT yöneticilerinin zaten aşina oldukları 
ESET Cloud Administrator ve ESET Security 
Management Center ile birlikte çalışarak zaman 
kazandırır. 

Yasal uyumluluk ve zorunlulukları aşmak için temel 
şifreleme çözümü. ESET Full Disk Encryption sadece 
verilerinizi korumakla kalmaz aynı zamanda GDPR, 
KVKK gibi verilerin korunması yönetmelik ve yasalarına 
da uyum sağlamanıza yardımcı olur.  Bu çözüm son 
kullanıcı cihazlarındaki veriyi uzaktan kolayca 
şifrelemenizi sağlar. 

ESET ENDPOINT ENCRYPTION

Her bir veri parçasını korur. Tüm işletmeler müşteri 
listesi, tescilli bilgi ve satış verileri gibi hassas verilere 
sahiptir. ESET Endpoint Encryption işletmelerin belirli 
dosya, klasör, sanal disk veya arşivlerini korumasını 
sağlar. Paylaşılan cihazlar kullanan ve gelişmiş 
şifreleme ihtiyacı olan işletmeler için ideal çözümdür. 

Taşınan veriyi koruyun. ESET Endpoint Encryption ile 
sadece işletmenizin içindeki değil aynı zamanda 
dolaşımda olan veri de korunur. E-postalar, eklentileri 
şifrelenebilir, çıkarılabilir medyaya erişim 
sınırlandırılabilir ve sızıntıların önüne geçilir. 

ÖZELLİKLER

✓ Tam disk şifreleme

✓ Çıkarılabilir medya şifrelemesi

✓ Dosya ve klasör şifrelemesi

✓ E-posta ve eklentiler için  Outlook plugin

✓ Sanal diskler ve şifrelenmiş arşivler

✓ Lisanslama

✓ Satın alma seçenekleri

Cihaz başına

ESET Endpoint çözümlerine ek

Kullanıcı başına

Tek başına abonelik

✓ MSP programında mevcut



SOLUTION OVERVIEW

Data protection for businesses of all sizes

BAZI MÜŞTERİLERİMİZ

2008 yılından bu yana 

ISP güvenlik ortağı 

2017 yılından bu yana ESET 

tarafından korunuyor  

14,000 uç nokta

2016 yılından bu yana ESET 

tarafından korunuyor

9.000 uç nokta

2016 yılından bu yana ESET 

tarafından korunuyor

4.000 uç nokta

 ESET Hakkında


