
Ochrana dat pro firmy všech velikostí

VÝBĚR ZÁKAZNÍKŮ

ISP security partner od roku 2008

2 miliony zákazníků

Od roku 2017 chráníme

více než 14 000 zařízení

Od roku 2016 chráníme

více než 9 000 zařízení

Od roku 2016 chráníme

více než 4 000 mailboxů

O ESETu



Šifrování dat na koncových 
zařízeních pomáhá vyhovět 
regulačním nařízením a zákonům.

Jaké šifrovací řešení vybrat?

SOULAD  
S NAŘÍZENÍMI

Šifrování citlivých dat je velmi 
užitečným opatřením, které  
vám značně pomůže v případě  
odcizení notebooku a vzniku 
bezpečnostního incidentu. 
Pokud jsou totiž uniklá data 
řádně chráněna šifrováním, 
je velmi pravděpodobné, že 
incident nebude posuzován jako 
nedodržení souladu s nařízeními 
ochrany dat typu GDPR  
a podobně.

VZDÁLENÝ PŘEHLED  
A SPRÁVA

Možnost vzdálené správy šetří 
administrátorovi čas a ulehčuje 
každodenní práci. ESET Full Disk 
Encryption je plně integrován do 
obou dostupných konzolí vzdálené 
správy, takže správa šifrování 
i zabezpečení probíhá v jediné 
konzoli. Pokročilé šifrovací řešení 
ESET Endpoint Encryption využívá 
vlastní hybridní vzdálenou správu 
založenou na cloudu.

KVALITNÍ OCHRANA 
DAT

Při použití ESET Endpoint 
Encryption může správce 
zašifrovat pevné disky, 
jednotlivé soubory a e-maily 
pomocí transparentního (pre-
boot) zabezpečení s použitím 
256bitového šifrování AES 
a certifikací podle FIPS 140-2 nebo 
vytvořit bezpečné šifrovací oddíly 
na výměnných médiích.  
A s minimální interakcí na straně 
koncového uživatele.

ESET Full Disk Encryption i ESET Endpoint Encryption 
používají pro ochranu dat patentované technologie.

ESET Full Disk Encryption

Umožňuje plné šifrování disku napříč firemní sítí z obou konzolí vzdálené 
správy ESET – ESET Cloud Administrator i ESET Security Management 
Center. Správce tak může nasadit, aktivovat i spravovat šifrování na 
připojených koncových zařízeních jedním kliknutím myši. Produkt šifruje 
systémové disky, oddíly i celé disky, takže všechna uložená data na počítači 
nebo notebooku jsou chráněna pro případy ztráty nebo odcizení zařízení. 

ESET Endpoint Encryption

Je vhodný pro uživatele, kteří požadují pokročilejší možnosti šifrování. Produkt 
šifruje jednotlivé položky, jako jsou soubory, adresáře, oddíly na výměnných médiích 
a e-maily. Produkt umožňuje spravovat zařízení odkudkoli na světě bez nutnosti 
VPN či výjimek ve firewallu. Díky použití centrálně spravovaných sdílených klíčů 
nedochází k problémům, jež se vyskytují u šifrovacích řešení, která typicky používají 
buď sdílená hesla, nebo veřejné klíče.

ESET FULL DISK ENCRYPTION

Všechny produkty v jedné konzoli. IT správce používá 
vzdálenou správu každý den. ESET Full Disk Encryption 
je integrován do obou konzolí vzdálené správy – ESET 
Cloud Administrator i ESET Security Management Center, 
takže se správce pohybuje v dobře známém prostředí.

Snadná instalace. ESET Full Disk Encryption je 
možné instalovat na koncová zařízení podobně jako 
ostatní produkty ESET. Správce může v ESET Security 
Management Center přidat plné šifrování disku do „all-
in-one“ instalačního balíčku, a to včetně požadovaných 
politik (např. délka hesla, maximální počet pokusů  
o přihlášení a podobně). V cloudové konzoli ESET Cloud 
Administrator lze podobně vytvořit live-installer.

ESET ENDPOINT ENCRYPTION

Granulární ochrana dat. Všechny firmy shromažďují 
citlivé informace, jako jsou seznamy zákazníků, 
proprietární informace nebo data obchodní povahy.  
ESET Endpoint Encryption nabízí firmám pokročilé  
funkce šifrování pro soubory, adresáře, virtuální disky 
nebo archívy. Produkt je vhodný pro firmy, které mají  
na šifrování vyšší požadavky a mají nastavené politiky  
pro sdílení dat a zařízení.

Ochrana dat při přenosu. ESET Endpoint Encryption 
umožňuje chránit kromě dat na discích i e-maily  
a přílohy, omezit přístupy k výměnným médiím pro 
konkrétní uživatele, takže jsou data chráněna i při  
sdílení nebo přenosu zařízení. 

FUNKCE

 ✓ Šifrování pevného disku

 ✓ Šifrování výměnných médií

 ✓ Šifrování složek a souborů

 ✓ Šifrování e-mailů a příloh v Outlooku

 ✓ Virtuální disky a archívy

 ✓ Licencování Podle zařízení Podle uživatelů

 ✓ Způsob prodeje Placený doplněk Roční licence

 ✓ Měsíční MSP licencování


