


ESET File Security for Microsoft Windows® 
Server  ви предоставя доказано силна 
защита за цялата информация, 
минаваща през файловите ви сървъри.

Решението работи на основата на 
доказалата се технология за сканиране 
ESET NOD32® , която комбинира 
висока скорост на засичане, висока 
производителност и надеждност за 
непрекъснато високо ниво на защита.   

Запазете повече ресурси за критичните 
системни задачи с ниската консумация 
на технологиите на ESET. Бъдете 
информирани по всяко едно време за 
състоянието на сигурността си чрез 
детайлни доклади.

Защита за файлови сървъри

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
ни 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. 

Hyper-V Storage Scan Сканира Microsoft Windows® сървъри, които използват Hyper-V роли, без нужда от допълнителна 
инстанция на антивирусен софтуер. Спестява ви време като сканира хард диска без 
предварителна подготовка или загуба на системно време и предоставя отделни доклади за 
разултатите от сканирането. Може да сканира виртуални машини докато са изключени, за да 
подобри производителността и да спести системни ресурси. 

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 (zero-day атаки), които често
се използват от ransomware вируси при заразяване на системата.

Advanced Memory Scanner Подобрява засичането на заплахи, които използват множество слоеве на кодиране, за да 
прикрият действията си.

Поддръжка на 
клъстеризиране 

Позволява ви да конфигурирате решенията си така, че те да репликират настройките на други в 
клъстерна среда. Софтуерният помощник ще ви помогне да инсталирате няколко инстанции на 
ESET File Security в клъстер и да ги управлявате като една, елиминирайки нуждата от автоматично 
копиране на настройки към други инстанции в мрежата.

Storage Scan Позволява конфигурацията и изпълнението на всички свързани Network Attached Storage (NAS) 
сървъри. 
В комбинация с  ESET Shared Local Cache, това може драстично да намали извършваните операции 
върху дисковете в мрежата. 

Специализирано почистване Предлага допълнителна функционалност за специализирано почистване, в случай че срещнете 
заплахи, които не могат да бъдат елиминирани чрез основната функционалност.

Host-Based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Можете да персонализирате настройките си много по-детайлно. Получавате възможността да 
дефинирате правила за системни регистри, активни процеси и програми за фина настройка на 
сигурността ви.



Защитете достъпа до данни

Антифишинг Защитава ви от една от най-разпространените опасности - измамни уеб сайтове, които целят да 
откраднат личните ви данни като се преструват на други такива.

Контрол над устройствата Предпазва от непозволено копиране на данните ви на външни устройства. Можете да блокирате 
използването на CD,DVD, USB памети и преносими хард дискове. Можете да блокирате 
свързването с Bluetooth и FireWire или serial/parallel портове.

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.

Връщане на обновления Позволява ви да се върнете на предишни версии на модула за защита и сигнатурите.
Можете да замразявате обновленията за определен срок или докато промените ръчно 
настройките.

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

Локален сървър за 
обновления

Спестява интернет трафик като сваля обновленията само веднъж - на локален огледален (mirror) 
сървър.
Всички потребители в движение свалят обновленията си директно 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

Изключения за процеси Администраторът може да дефинира процеси, които са изключени от модула за защита в реално 
време – всички файлови операции от тези процеси се смятат за безопасни. Това е приложимо 
при процеси, които могат да породят конфликти със защитата в реално време като бекъп или 
миграция на виртуалните машини. .

Windows Management 
Instrumentation (WMI) 
интеграция 

Предоставя ви възможността да наблюдавате функционалността на ESET File Security чрез 
Windows Management Instrumentation. Това позволява интеграцията на ESET File Server със 
софтуер за мениджмънт и SIEM като Microsoft System Center Operations Manager, Nagios и други.

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

Компонентна инсталация Позволява инсталацията на отделни компоненти:
– Защита в реално време
– Контрол на уеб трафика
– Контрол на устройствата
– Графичен интерфейс (GUI)
– Защита на E-mail клиент
– ESET Log Collector
– ESET SysInspector
– ESET SysRescue
– Офлайн помощ

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.

ESET Log Collector Лесен за използване инструмент, който събира информация за състоянието на ESET решенията в 
архив, който лесно можете да препратите към експертите ни за по-бърза и адекватна техническа 
поддръжка.
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