Защита за 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
ни данни за заплахи. Единствено информация за изпълними файлове и архиви се изпраща към
нея - личните ви данни са в безопасност.

Многократно награждаваната технология
ESET NOD32® предоставя надеждна защита
за бизнеса ви.
Поддържайте високо ниво на сигурност за
офлайн устройства и персонализирайте
опциите за сканиране спрямо нуждите
си. Контролирайте всичко без усилие чрез
достъпните ни инструменти за отдалечена
администрация.

БЕЗПЛАТНА ТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК

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

Контрол над устройствата

Блокира непознати носители (CD/DVD и USB) преди да се свържат със системата ви.
Позволява създаването на правила за потребителски групи в съответствие с фирмената ви
политика.

Защита от заплахи за други
платформи

Засича и елиминира заплахи за Windows, Mac и Linux системи преди да се разпространят в
мрежата.

Допълнителна функционалност
ESET администратор за
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.

Ниски системни изисквания

Предоставя доказано мощна защита, докато оставя повече ресурси за програмите, които
потребителите използват ежедневно. Може да се използва на по-стари машини без нуждата от
нов хардуер, което увеличава живота на системите ви.

Отдалечено управление

ESET Endpoint решенията могат да се управляват отдалечено 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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