


Oceňovaná technologie  ESET NOD32®  
přináší vynikající detekci škodlivého kódu  
do firemního prostředí. 
 
Nastavte si možnosti skenování souborů 
podle svých požadavků a kontrolujte 
zabezpečení offline zařízení pomocí zcela 
nového nástroje vzdálené správy.

Ochrana koncových zařízení

Antivirus a Antispyware Odstraňuje všechny typy hrozeb, včetně virů, rootkitů, červů a spyware.
 
Volitelná cloud kontrola souborů:
Pro lepší a rychlejší kontrolu souborů je možné využít whitelisting - porovnání s cloudovou databází 
souborů, kam se umisťují soubory na základě reputace.
Do cloudu se odesílá pouze informace o spustitelných souborech a archivech.

Kontrola výměnných médií Umožňuje blokovat nebo povolit konkrétní výměnná média jako jsou CD, DVD, USB apod.
Umožňuje vytvořit pravidla pro uživatelské skupiny v souladu s firemní politikou.

Podpora různých platforem Detekuje nejen malware pro Windows, ale také pro Mac OS a Linux, takže nedochází k dalšímu šíření 
škodlivého kódu v multiplatformním prostředí.

Další funkce

Správce licencí Umožňuje transparentně spravovat/spojovat/ delegovat všechny licence z jednoho místa pomocí 
webového prohlížeče v reálném čase, i mimo ESET Remote Administrator.

Nízké systémové nároky Přispívají k vysokému výkonu počítače při zachování nízkých nároků na systémové zdroje.
Hodí se do jakéhokoli systémového prostředí, včetně starších strojů.

Vzdálená správa Podporuje připojení do nástroje vzdálené správy ESET Remote Administrator, který umožňuje  
nastavit a spravovat bezpečnostní politiky, sbírat logy, dostávat upozornění a mít přehled 
nad celkovou bezpečnostní situací v síti – vše pomocí jedné webové konzole.
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