


Защита от ransomware с многослойната технология за сигурност на ESET

Технологията на ESET спира ransomware заплахите на мрежово ниво, наблюдава изпълняващите се
приложения и разкрива истинските намерения на силно прикрити злонамерени процеси. Метаданни от
всеки слой на защитата могат да се изпращат към облачната система ESET LiveGrid®, където се използват за
обучението на нашите алгоритми. С помощта автоматизираната система и екпертите, които я изграждат, ние
можем да намалим времето за засичане до минути.

ESET Endpoint Security ви доставя 
многослойна защита чрез завършено 
решение за IT сигурност, изградено върху 
доказалата се технология за засичане на 
ESET - NOD32®. Имате достъп до пълна 
защита на данните, както и способността 
да персонализирате настройките си за 
сканиране и обновления. Технологията 
позволява елиминирането на заплахи 
като ransomware преди те да са 
достигнали потребителския компютър.

Поддържайте висока производителност 
чрез ниските системни  изисквания и 
различните режими на работа.

Всичко, което трябва да знаете е на 
един клик разстояние, благодарение на 
изключително удобния инструмент за 
отдалечена администрация.

Защита на крайните потребители

Антивирус Елиминира всички типове заплахи, включително ransomware, rootkit, червеи и шпионски софтуер.

Възможност за облачно сканиране:
Ускорете сканирането като позволите изключването на доказано безопасни файлове чрез базата
данни за заплахи. Единствено информация за изпълними файлове и архиви се изпраща към
нея - личните ви данни са в безопасност.

Поддръжка на виртуализация ESET Shared Local Cache ускорява сканирането като запазва информация за еднакви файлове във 
виртуалната среда и не ги сканира повторно.
Обновления за модули на ESET и базите данни за сигнатури се съхраняват извън начално 
настроената директория, което ви позволява да не ги изтегляте отново всеки път, когато 
възстановявате виртуални машини. 

Host-Based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Позволява ви да дефинирате правила за системни регистри, процеси, файлове и приложения.
Защитава от опити за измама и засича заплахи на база поведението им в системата.

Защита от експлойти Защитава приложения като уеб браузъри и модули на MS Office, чиито уязвимости са често
експлоатирани.
Наблюдава поведението на процеси за подозрителни дейности, присъщи на експлойти.
Подсилва защитата срещу насочени атаки и непознати експлойти като zero-day атаки, които често
се използват от ransomware вируси при заразяване на системата.

Advanced Memory Scanner Наблюдава поведението на подозрителни процеси и засича заплахи веднъж щом разкрият
инструкциите си в паметта.
Това позволява защитата от дори силно прикрити вируси, като често засича ransomware заплахи
преди да засегнат ценни файлове

Антиспам Ефективно елиминира нежеланите мейли и ги сканира за инфектирани файлове
Поддържа Microsoft Outlook (POP3, IMAP, MAPI).



Защита на достъпа до данни

Контрол на интернет трафика  Ограничава достъпът до категории от уебсайтове - игри, социални мрежи, пазаруване и др.
Позволява създаването на групи, за които да прилагате правила спрямо фирмените си политики.
Soft blocking – съобщава на потребителя, че може да достъпи дадения уебсайт, но активността
му ще се наблюдава.

Aнтифишинг Защитава потребителите от измамни уебсайтове, които целят да откраднат лични данни като
пароли и данни за онлайн банкиране.

Двупосочна защитна стена Защитава ви от нарушители във фирмената мрежа. Предоставя защита от хакери и изтичане
на данни. Позволява ви да дефинирате доверени връзки и да използвате всички други (като
публични WiFi точки) в режим на строга сигурност. Помощникът за разрешаване на проблеми
може да ви напътства при наличието на правила, които ви възпрепятстват, както и при 
създаването на нови.

Защита от уязвимости Подобрява защитата от често срещани уязвимости (CVEs) в разпространени протоколи като SMB,
RPC и RDP.
Защитава ви срещу уязвимости, за които все още няма направен или внедрен патч.

Защита от ботнет Защитава срещу пробиви от ботнет - предотвратява спам атаки и мрежови атаки, които идват от
работните станции в мрежата.

Контрол над устройствата Блокира непознатите устройства (CD/DVD и USB памети) и не им позволява да се свържат със
ситемата ви. Позволява ви да създавате групи и правила за тях, в съответствие с фирмените
политики. Soft blocking – съобщава на потребителя, че може да достъпи до дадения уебсайт, но
активността му ще се наблюдава.

Опции за сканиране и обновления

Idle-State Scanner Подобрява производителността на системата като сканира, докато тя не се използва.
Помага за засичането на неактивни заплахи преди да се активизират.

Сканиране след инсталация Позволява автоматично да започнете сканиране с нисък приоритет 20 минути след инсталацията,
предоставяйки ви защита от самото начало.

Връщане на обновления Позволява ви да се върнете на предишна версия на модула за защита и на сигнатурите.
Позволява замразяването на обновления временно или докато промените ръчно настройките.

Отложени обновления Позволява свалянето на нови версии от три отделни сървъра: pre-release (за бета потребители),
regular release (за не-критични системи) и postponed release (за критични за функцията ви системи
– около 12 часа след всяко regular release обновление).

Локален сървър за
обновления

Спестява интернет трафик като позволява еднократното сваляне на обновления и дистрибуцията
им към други компютри.
Потребителите с преносими компютри получават обновления от сървърите на ESET.
Поддържа сигурна връзка чрез HTTPS.

Постигнете повече с помощта на 
експертите ни, които ще ви асистират и 
съветват по телефона.

БЕЗПЛАТНА ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДДРЪЖКА НА БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК



Допълнителна функционалност

RIP & Replace Позволява засичането и деинсталацията на друг антивирусен софтуер.
Поддържа 32 и 64-битови системи.

Персонализирайте
видимостта

Видимостта на потребителския интерфейс може да се настрои на следните режими: пълен,
минимален, ръчен или тих.
Наличието на антивирусен софтуер може да е напълно невидимо за крайния потребител.
Пълното скриване на графичния интерфейс ви позволява да спестите допълнително системни
ресурси.

Администрация на лицензи Позволява управлението на всички лицензи от едно място, директно през уеб браузър. Можете
да контролирате всички лицензи централизирано и в реално време, дори и да не използвате ESET
Remote Administrator.

Поддръжка на сензорни
екрани

Поддържа сензорни екрани и дисплеи с висока резолюция.
Пълно пренареждане на графичните елементи с по-големи отстъпи.
Всички основни функции са с максимално улеснен достъп.

Ниски системни изисквания Предоставя доказано силна защита докато използва по-малко системни ресурси.
Може да се използва на по-стари машини без нуждата от подновяване на хардуера.
Позволява по-дълго използване на батерия чрез енергоспестяващ режим.

Поддръжка на различно
ориентиран текст

Поддържа езици, които се изписват от дясно наляво (като Арабски)

Отдалечено управление Решенията за сигурност на ESET могат да се управляват изцяло чрез ESET Remote Administrator.
Можете да инсталирате компоненти, да изпълнявате задачи, събирате логове и получавате
известия за цялостното състояние на сигурността на мрежата ви от едно място.
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