


Защита на работни станции

Антивирусна защита Елиминира всички видове заплахи като вируси, rootkit, червеи и шпионски софтуер.

Възможност за сканиране в облака:
Позволяване на потвърдено безопасни файлове, базирано на репутацията им в cloud базата данни 
позволява по-бързо сканиране и по-добра защита.
Събира се единствено информация за изпълними файлове и архиви - личните ви данни си остават 
лични.

Поддръжка на виртуализация ESET Shared Local Cache съхранява информация за вече сканирани файлове във виртуалната среда, 
за да подобри скоростта на операцията и елиминира ненужното повторно сканиране. 
Обновленията за модули на ESET и базата данни за сигнатури се пазят така, че да не е нужно да ги 
сваляте наново всеки пък, когато променяте виртуалните си машини. 

Host-Based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Системата ви позволява да дефинирате правила за системни регистри, процеси, приложения и 
файлове.
Предотвратява опити за фалшификация и засича заплахи чрез следене на поведението на 
системата.

Блокиране на експлойти Подобрява защитата на потребителските приложения като уеб браузъри, четци, мейл клиенти или 
компоненти на MS Office, които биват често експлоатирани.
Наблюдава поведението на процесите на системата и следи за подозрителни активности, 
присъщи на вирусите. 
Подобрява защитата срещу т.нар. “zero-day” атаки - атаки, използващи уязвимости, които никога 
не са откривани преди.

Advanced Memory Scanner Следи поведението на злонамерени процеси и ги сканира веднъж, щом разкрият инструкциите 
си в паметта. Това позволява предпазването дори и от зловреден код със сложен механизъм за 
прикритие.

Защита за всички платформи Решенията за защита на ESET за Windows могат да засичат заплахи за mac OS и обратното. Това 
позволява по-добра защита в среди с различни платформи.

ESET Endpoint Antivirus използва 
многократно наградената технология 
ESET NOD32®, за да ви предостави мощно 
и гъвкаво средство за защита.

Ниските системни изисквания и 
способността за виртуализация ще ви 
позволят да продължите да работите на 
пълни обороти докато програмата ви 
пази.

Управлявайте офлайн устройствата 
и персонализирайте настройките си 
както пожелаете. Дръжте всичко под 
контрол с минимално усилие чрез новия 
ни достъпен инструмент за отдалечена 
администрация.



Защита на достъпа до данни

Антифишинг Защитава потребителите от злонамерени сайтове, които целят да излъжат, че са доверени такива 
с цел да откраднат потребителски данни.

Контрол над устройствата Забранете достъпа на непознати устройства (CD/DVD и Флаш памет) до системата ви.
Позволява ви да създавате права за потребителски групи, за да се съобразявате с политиката на 
бизнеса ви. “Soft” блокирането известява потребителя, че устройството му е непознато и му дава 
избора да го използва, знаейки, че действията му се наблюдават.

Различни възможности за сканиране и обновяване

Idle-State сканиране Подобрява скоростта на работа на системата като сканира напълно когато компютърът не 
се използва. Помага за подобряването на скоростта на бъдещите сканирания като допълва 
локалната кеш памет за одобрени файлове.

Първо сканиране след 
инсталация

Позволява възможността за автоматично сканиране с нисък системен приоритет 20 минути след 
приключването на инсталацията.

Връщане на обновления Позволява ви да възстановите предишна версия на базата данни със сигрнатури или 
антивирусния модул. Позволява ви за спрете и отложите обновленията за неопределен период от 
време.

Отложени обновления Дава ви възможност да получавате обновления от три отделни специализирани сървъра: 
pre-release (beta потребители), regular release (за второстепенни системи, чиято операция не е 
критична) и postponed release (за критични за работата системи - обновленията следват 12 часа 
след стандартните).

Локален сървър за 
обновления

Спестява мрежови трафик като сваля обновленията само веднъж и ги съхранява на локален 
огледален сървър.
Всички потребители в движение получават обновления директно от сървърите на ESET когато не 
са в локалната мрежа.
Сигурната (HTTPS) комуникация се поддържа.

Постигнете повече с помощта на нашите 
експерти, които ще ви съветват и 
асистират по телефона

БЕЗПЛАТНА ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДДРЪЖКА НА БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК



Допълнителна функционалност

Премахване и заместване Други антивирусни решения се засичат и отстраняват по време на иснталацията на ESET Endpoint 
Antivirus.
Поддържа 32 и 64-битови системи.

Персонализиране на 
видимостта

Видимостта на графичния интерфейс (GUI) за крайния потребител може да се настройва на 
следните режими: пълен, минимален, ръчен или тих. Решението за сигурност на ESET може да 
стане напълно невидимо за крайния потребител, включително иконите в операционната система 
и известията на програмата. При пълно скриване на интерфейса, процесът който го реализира е 
неактивен, което допълнително спестява системни ресурси.

Администратор за лицензи Позволява ви да контролирате всички лицензи от едно място. Можете да съединявате, раздавате 
и управлявате налични лицензи дори и ако не използвате ESET Remote Administrator.

Поддръжка на сензорни 
екрани

Поддържа сензорни екрани и такива с висока резолюция.
Достъп до най-често използваните действия чрез специализирано меню

Ниски системни изисквания Осигурява ви високо ниво на защита докато пести системните ресурси за другите програми, които 
използвате.
Може да се използва на остарели компютри без нужда от хардуерно надграждане, което удължава 
живота на системите ви. 
Поддържа специален режим за пестене на батерия когато се използва на преносими устройства.

Поддръжка на обратна 
посока на писане

Естествена поддръжка на езици, в които се пише от дясно на ляво (като арабски) за максимално 
удобство.

Отдалечено управление Всички решения за сигурността на ESET за бизнеса могат да се управляват чрез ESET Remote 
Administrator.
Можете да създавате и задействате задачи, да въвеждате политики, събирате данни и получавате 
известия за състоянието на сигурността чрез централна уеб конзола за управление.
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