


Voorwoord

“Wij werken aan een veiliger 
Nederland met een 

enthousiast security team.”

Dave Maasland

ESET is uw kennispartner op het gebied van IT security. In 30 jaar zijn we uitgegroeid tot 
een wereldwijd merk met meer dan honderd miljoen gebruikers in 180 landen. ESET is het 
grootste IT-security bedrijf uit de Europese Unie. Deze positie nemen wij zeer serieus en brengt 
een grote verantwoordelijkheid met zich mee. We helpen consumenten en bedrijven bij het 
beveiligen van hun volledige digitale wereld. Dit omvat het bieden van inzicht, het geven van 
gedegen advies en het verlenen van services op het gebied van IT Security.

ESET’s grote kracht in Nederland ten opzichte van andere grote spelers? We zijn een lokaal 
en autonoom opererend ESET-kantoor in Sliedrecht. Dat betekent dat u altijd spreekt met 
Nederlandse security specialisten die snel kunnen schakelen en volledige ondersteuning 
bieden. Samen met klanten, strategische partners en overheden werken we dagelijks aan 
een veiliger Nederland. ESET beveiligt omgevingen van MKB tot multinationals en is er voor 
IT-professionals en consumenten. 

Internetbeveiliging is veel meer dan techniek en gaat iedereen aan. Door dat breed
uit te dragen, wil ESET zijn bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een
landelijke coalitie tegen cybercrime. Dat begint met weten welke risico’s er zijn en
ervoor te zorgen dat die tot een minimum worden beperkt. Dagelijks werken we
met een team van enthousiaste en geïnspireerde mensen om onze kennis en inzicht
te delen met onze gebruikers. We kijken naar de trends en ontwikkelingen van het
Nederlandse IT-landschap, verzamelen data en delen die zodat klanten zich beter
kunnen wapenen tegen bedreigingen.

Er verandert veel in de wereld. Onze aspiraties, filosofie en waarden blijven echter
altijd hetzelfde: het werken aan een nog veiligere digitale wereld. Een wereld waarin
iedereen optimaal geniet van veilige technologie en de voordelen die dat oplevert.

Dave Maasland
Managing Director
ESET Nederland
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ESET wil iedereen in staat 
stellen om het beste uit 
zichzelf en de technologie 
te halen in een veilige 
digitale wereld.

Met een team van toegewijde 
en gepassioneerde mensen 
bouwen wij aan een veiligere 
technologische omgeving waar 
iedereen optimaal van kan 
profiteren. Dit doen we door 
educatie en onze toewijding aan 
onderzoek en ontwikkeling.

Wij kiezen niet voor de makkelijkste weg. 
We verleggen constant onze grenzen en 
zijn vastberaden het verschil te maken. 

Bij alles wat we doen staan eerlijkheid en 
rechtvaardigheid voorop. We hebben een 
ethische benadering van zaken doen.

U kunt op ons rekenen. We werken hard 
om onze beloften waar te maken en 
bouwen continu aan vertrouwen en een 
goede relatie. 

We zijn gepassioneerd, gedreven en 
vastberaden een verschil te maken. We 
geloven in onszelf en in wat we doen.

Visie Missie Waarden
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Wist u dat?
ESET werkt wereldwijd met 

meer dan 1000 mensen, 
waaronder  ‘s werelds 

beste beveiligingsexperts. 
Ons doel is de technologie 
veiliger te maken voor u.

ESET startte als pionier op het gebied van antivirusbescherming en creëerde door 
de jaren heen bekroonde bedreigingsdetectie-software. Tegenwoordig is ESET 
een allround IT security specialist die beveiligingssoftware ontwikkelt om zowel 
consumenten als bedrijven te helpen in het gevecht tegen online bedreigingen. 
Daarnaast bieden we IT security inzicht, advies en services waarmee gebruikers 
veilig het optimale resultaat uit de digitale wereld halen.

Nederland veilig online
ESET’s visie is een veilige digitale wereld voor iedereen; de missie is het aanbieden 
van advies, services en oplossingen die dit mogelijk maken. Deze ambitie geeft 
vorm aan onze cultuur, inspireert de denkwijze en geeft ESET een eigen gezicht. 
Wij willen er zeker van zijn dat uw technologie doet wat u wilt, constant uw 
horizon verbreedt en u nooit in de weg staat. Uw ervaring en feedback, en de 
vaardigheden van gepassioneerde mensen die wereldwijd onderzoek doen voor 
ESET, helpen ons bij te dragen aan een veiliger digitaal Nederland.

Meerlaagse, effectieve beveiliging voor bedrijven
Wij geloven dat het beheer van online beveiliging niet ingewikkeld en stressvol 
hoeft te zijn. Onze oplossingen zijn hiervan het bewijs. ESET is ontwikkelaar van 
security oplossingen, maar ook een onderneming op zich. Net als u, streven we 
altijd naar een efficiëntere en effectievere manier om te blijven groeien. Bij het 
beveiligen van uw bedrijf is één ding duidelijk: beveilig uw IT-infrastructuur op het 
hoogste niveau en u bespaart uw medewerkers kostbare tijd en zorgen.

Wie we zijn
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Hoofdkantoor Regionale centra en kantoren Malware technologie en onderzoekslabs

Bratislava (SVK) San Diego (USA)
Buenos Aires (ARG)
São Paulo (BRA)
Sydney (AUS)

Jena (GER)
Praag (CZE)
Singapore
Bournemouth (UK)

Bratislava (SVK)
Košice (SVK)
San Diego (USA)
Montreal (CAN)

Buenos Aires (ARG)
Praag (CZE)
Jablonec nad Nisou (CZE)
Singapore
Krakow (POL)

Wereldwijd merk met meer dan 100 miljoen gebruikers

Krakow

Praag

Singapore

Sydney

São Paulo

Buenos Aires

San Diego

Montreal

HQ: BRATISLAVA

Jena

Sliedrecht

Bournemouth
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“De anti-malwaresoftware van ESET werkt feilloos. Zelfs in een periode waarin
ransomware-aanvallen het nieuws domineerden bleven wij buiten schot.”

www.eset.nl/zakelijk/customer-stories

ESET klanten
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ESET partners

“ESET biedt niet alleen een goed product. We zijn omarmd door de organisatie en 
voelen ons gesterkt in onze opvatting dat IT beveiliging meer dan belangrijk is.”

www.eset.nl/partner/partner-stories

ICT dienstverlening
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Optimale IT security met meerlaagse bescherming van ESET

ESET kenmerkt zich door een meerlaagse bescherming en biedt geïntegreerde, totale 
oplossingen met de meest uitgebreide prediction, prevention, detection en response 
mogelijkheden in de markt. Deze bieden bescherming voor het complete endpoint 
security landschap dat bedrijven nu en in de toekomst hanteren. 

De toepassing van machine learning om automatische beslissingen te nemen en 
eventuele bedreigingen te evalueren staat aan de basis van onze aanpak. Dankzij 
de technologie in de verschillende lagen wordt uw netwerk continu gemonitord en 
geanalyseerd. Op deze wijze voorkomen de oplossingen van ESET malware incidenten, 
Advanced Persistent Threats (APT) en gerichte aanvallen. 

Bent u op zoek naar meer inzicht in uw netwerk? ESET’s cloudgebaseerde, proactieve 
en intelligente meerlaagse technologie is op diverse platformen inzetbaar, waardoor 
geen toegangspunt onbeschermd blijft. Met de krachtige beheertool ESET Remote 
Administrator kunt u het beveiligingsbeleid implementeren, configureren en op elk 
moment aanpassen. 

VIRTUAL
SERVERS

FILE 
SERVERS GATEWAY

MAIL
SERVERSENDPOINTS SHAREPOINT

WEB CONSOLE
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Meerlaagse bescherming

PREVENT

ESET Endpoint Security

ESET Virtualization Security

ESET Security Management Center

ESET Secure Authentication

ESET Endpoint Encryption

DETECT

ESET Dynamic Threat Defense

ESET Enterprise Inspector

ESET Security Management Center

ESET Endpoint Security

PREDICT POLICY

CLOSING
THE LOOP

COMPLIANCE

ESET Threat Intelligence

Virusradar

WeLiveSecurity

RESPOND

ESET Security Management Center

ESET Enterprise Inspector

ESET Dynamic Threat Defense
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Voor bedrijven van elke omvang

Of uw bedrijf net van start gaat of reeds is gevestigd, op 
beveiligingssoftware moet u kunnen vertrouwen. Bij ESET zijn we 
van mening dat het gebruik van beveiligingssoftware in de zakelijke 
omgeving, gemakkelijk en eenvoudig moet zijn. Onze ESET Business 
Solutions zijn perfect voor elk bedrijf, groot en klein. Profiteer van 30 
jaar kennis in de antivirus industrie. 

Drie redenen om te kiezen voor ESET Business Solutions

1. Eenvoudig
Met ESET Business Solutions kunt u de endpoint 
bescherming zelf samenstellen op basis van uw 
behoeften. Installatie is mogelijk op meerdere 
platformen (Windows, Mac, Linux en Android) en 
apparaten, waaronder computers, smartphones, 
tablets en servers.

2. Lage systeembelasting 
Onze oplossingen zijn zo  gebouwd dat ze een lage 
systeembelasting hebben. Dit maakt dat deze ook 
geschikt zijn voor oudere hardware en er bespaard 
wordt op IT-gerelateerde kosten zoals hardware-
upgrades. Bovendien zijn onze programma updates 
klein en kunnen deze worden gedownload van een 
centrale update server.

3. Gemakkelijk te beheren 
Eenvoudig implementeren, configureren en 
beheren van uw beveiligingssoftware vanaf één 
enkele console. Het is onnodig om uw bedrijf 
te laten beveiligen door een groot aantal IT-
professionals. Met onze remote management 
console kan uw bedrijfsbeveiliging op het kleinste 
detail worden aangepast.

12



Kies de beste oplossing voor uw omgeving

Beveilig alle computers, mobiele apparaten 
en servers van uw bedrijf met ESET Endpoint 
Protection Standard. Gemakkelijk te beheren 
via de ESET Remote Administrator. 

Beveilig uw bedrijfsnetwerk met ESET 
Endpoint Protection Advanced. Deze zakelijke 
bundel biedt bovenop de standaardbeveiliging 
een krachtige web control, Network Attack 
Protection en een antispamfilter.

Elimineer e-mailbedreigingen op serverniveau 
met ESET Secure Business. Deze zakelijke 
bundel biedt uitgebreide beveiliging voor alle 
endpoints, mobiele apparaten en servers 
binnen uw bedrijf.

ESET Secure Enterprise biedt maximale 
beveiliging voor complexe bedrijfsnetwerken 
met meerdere besturingssystemen zonder het 
systeem zwaar te belasten, inclusief beveiliging 
van endpoints, servers en gateways. 

ESET Unilicense

Alle zakelijke oplossingen en Business Packs 
maken nu gebruik van één licentiesleutel voor 
alle producten.

Licenties naar behoefte combineren

ESET Unilicense ondersteunt alle platforms, 
zodat u de bescherming van endpoints naar 
behoefte kunt combineren.

Op elk moment naar een ander platform

Met ESET Unilicense bent u volledig vrij om de 
beveiliging te wisselen van het ene naar het 
andere platform.

Overdracht van een licentie

U kunt een geldige ESET-licentie naar een 
nieuwe computer overzetten. Daarbij kunt u 
ook van besturingssysteem overstappen.
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Uw IT Security control center

 ᄏ Real-time inzicht en controle via een webgebaseerd 
portaal

 ᄏ Creëer protocollen op maat voor al uw servers en 
verhoog de productiviteit met centraal beheer van 
de beveiliging

 ᄏ Intuïtief design met focus op uw omgeving
 ᄏ Optimale beveiliging voor beheerders met 2FA 

toegangscode
 ᄏ Eenvoudig op afstand te installeren middels de all-

in-one installer

Beheer uw netwerk vanuit één centraal 
punt

ESET Remote Administrator versterkt uw IT-
medewerkers. Zij krijgen vanuit één console toezicht 
over het gehele bedrijfsnetwerk, inclusief alle 
apparaten gekoppeld aan het netwerk. Denk hierbij aan 
werkstations, servers, smartphones en tablets. Via het 
webconsole beheert u de IT-beveiliging vanaf elke locatie 
met een internetverbinding.

Implementeer een sterk 
beveiligingsbeleid met ons 
overzichtelijke dashboard

Het handhaven van uw beveiligingsbeleid is simpel, 
doordat gecentraliseerde configuratie, beheer en 
rapportage gemakkelijk zijn in te stellen via ESET 
Remote Administrator. Het resultaat: een proactief 
beveiligingsmanagement met een volledig overzicht 
van alle endpoints. Door middel van het ingebouwde 
taakbeheersysteem kunt u downtime minimaliseren, 
door snel te reageren op incidenten.

Met behulp van geavanceerde bescherming tegen 
bedreigingen en geïntegreerde tools stroomlijnt ESET 
Remote Administrator de beveiliging van uw netwerk en 
minimaliseert overhead.

• Cross-platform uit te rollen op Windows, macOS of 
Linux

• Via Azure Marketplace beschikbaar
• Beschikbaar als virtual appliance
• Rip & Replace via standalone ESET agents
• Automatische afhandeling van incidenten via 

vooringestelde policies en triggers
• Third-party SIEM integratie

Kenmerken en voordelen

Centralized Management

Console With Drill-Down Capabilities

Dynamic Client Groups

Remote Installation

Export/Import Policies

Organized Web Dashboard

Multiple Log Formats

Event Notifications

Independent Era Agent

Rogue Detection Sensor

Local Update Server

Plug-Ins & Integration With RMM Tools

Mobile Device Management iOS

Customizable Reporting

Multi-tenant; mogelijkheid om afgeschermde inlog 
gegevens te maken voor verschillende klanten en/of 
beheerders

Quarantine management

Co-branding / whitelabeling

Profiteer van eenvoudig en 
overzichtelijk beheer van uw gehele 
netwerk, inclusief werkstations, 
servers en smartphones via één 
centraal punt met de compleet 
vernieuwde ESET Remote 
Administrator webconsole. De 
ERA is te installeren op zowel Linux 
als Windows servers en wordt 
ook aangeboden als een virtuele 
applicatie.
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Uw werkstations in veilige handen

 ᄏ Bescherm endpoints snel en op meerdere lagen
 ᄏ Eenvoudig te implementeren en te beheren via één 

enkele console
 ᄏ Bescherm gevoelige gegevens zonder vertraging
 ᄏ Houd uw systemen 24/7 beveiligd

Belangrijkste voordelen

Vele mogelijkheden in beleid van client en rol 
management

Network Attack Protection; meerlaagse beveiliging 
detecteert netwerk gebaseerde aanvallen 

Geoptimaliseerd voor virtuele omgevingen

Implementeren, beheren en 
rapporteren

Uw IT-medewerkers hoeft geen tijd te verspillen met 
standaardtaken, want ons product wordt geleverd met 
maximaal geautomatiseerde oplossingen. Grootschalige 
netwerken en ook het onderhoud is eenvoudig - 
alles gaat via één enkele administrator console. 
Geoptimaliseerd voor virtuele omgevingen.

• Anti-Phishing behoedt gebruikers voor het klikken 
op verkeerde links en malafide websites

• Advanced Memory Scanner voor detectie van 
geavanceerde malware zoals ransomware

• Network Attack Protection beveiligt uw systemen 
zowel intern als extern en houdt een uitbraak onder 
controle met malware containment

Zorg voor continuïteit in het 
bedrijfsleven

Wanneer de systemen die u gebruikt niet werken, is 
de kans groot dat dit u geld kost. Onze bescherming is 
gebouwd voor lage systeembelasting en uitstekende 
detectie - het zorgt ervoor dat uw data intact blijft en uw 
infrastructuur werkt zoals het hoort.

Kenmerken en voordelen

Endpoint Protection: antivirus & antispyware/ 
virtualization support/host-based intrusion prevention 
system/exploit blocker/Advanced Memory Scanner/
client antispam

Data Access Protection: web control/device control/
Network Attack Protection/anti-phishing/ vulnerability 
shield

Scanning and update options: idle-state scanner/ first 
scan after installation/update rollback/ postponed 
updates/local update server

Usability: rip & replace/customizable gui visibility/
touchscreen support/low system demands/right-to-left 
language support/ remote management

DNA Detections

Cloud Malware Protection 

Botnet protection

RMM Integratie

Minimaal geheugen verbruik

AMSI Support (Scannen tegen script-based attacks)

Windows Protected Service (Windows 8.1+)

ESET Live Grid®

Beveilig uw endpoints op meerdere 
lagen met de uitgebreide beveiliging 
van ESET Endpoint Security voor 
Windows – inclusief bekroonde 
ESET NOD32-technologie, complete 
data access protection en volledig 
instelbare scanopties. Profiteer van 
lage systeemeisen, virtualization 
support en inzicht via de vernieuwde 
ESET Remote Administrator 
webconsole.
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Snelle, krachtige antivirus

 ᄏ De essentiële krachtige antivirusbescherming voor 
uw bedrijf 

 ᄏ Wordt compleet geleverd met beheer op afstand
 ᄏ Gemakkelijk voor u en uw netwerk
 ᄏ Geoptimaliseerd voor virtuele omgevingen

Vertrouw op bewezen en krachtige 
antivirusbescherming

Real-time bescherming van uw bedrijf is verzekerd met 
onze recordbrekende Antivirus en Antispyware motor 
die de kern vormt van ESET Endpoint Antivirus.

Centraal beheer op afstand

De kracht van deze oplossing is het beste te ervaren 
met ESET Remote Administrator, die standaard wordt 
geleverd bij onze zakelijke producten. Houd volledige 
controle over uw IT-beveiliging en blijf altijd op de 
hoogte van de huidige status van elke locatie.

Lage belasting op uw endpoints

De prestaties van uw computernetwerk worden 
niet aangetast, met dank aan de scansnelheid van 
onze oplossing. Daarnaast gaat uw hardware langer 
mee, bespaart u op onderhoudskosten en worden 
onderbrekingen voor eindgebruikers tot een minimum 
beperkt.

Kenmerken en voordelen

Endpoint Protection: antivirus & antispyware/ 
virtualization support/host-based intrusion prevention 
system/exploit blocker/Advanced Memory Scanner/
client antispam

Data Access Protection: web control/device control/
Network Attack Protection/anti-phishing/ vulnerability 
shield

Scanning and update options: idle-state scanner/ first 
scan after installation/update rollback/ postponed 
updates/local update server

Usability: rip & replace/customizable gui visibility/
touchscreen support/low system demands/right-to-left 
language support/ remote management

DNA Dectections

Cloud Malware Protection

RMM Integratie

Minimaal geheugenverbruik

AMSI Support (Scannen tegen script-based attacks)

Windows Protected Service (Windows 8.1+)

ESET Live Grid®

Vertrouw op bewezen en krachtige 
antivirus bescherming voor de 
beveiliging van uw bedrijfsnetwerk. 
Gebouwd op bekroonde ESET NOD32-
technologie en gekenmerkt door 
lage systeembelasting. Houd uw 
apparaten veilig ook wanneer deze 
offline zijn en profiteer van flexibele 
update en scanopties. Eenvoudig 
centraal te beheren via de vernieuwde 
ESET Remote Administrator 
webconsole.
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Beveilig uw Android apparaten

 ᄏ Bescherm bedrijfsgegevens die toegankelijk zijn via 
smartphones

 ᄏ  Voer een sterk beveiligingsbeleid in voor uw 
zakelijke smartphones

 ᄏ Beheer uw smartphone beveiliging via één enkele 
console

Beschermd onderweg

Zorg ervoor dat smartphones en tablets, die gebruik 
maken van uw bedrijfsgegevens, ook onderweg 
beveiligd zijn. Of ze nu communiceren via Bluetooth, 
Wi-Fi of een mobiel netwerk; ESET Endpoint Security 
voor Android beschermt deze toepassingen, bestanden 
en geheugenkaarten.

Vermist apparaat?
Lokaliseer, vergrendel, verwijder

In geval van verlies of diefstal van uw apparaat kan 
deze op afstand worden bediend, door middel van 
de ingebouwde Anti-Diefstal functie. Daardoor is het 
mogelijk om het toestel te lokaliseren en te vergrendelen 
of gegevens te verwijderen, zoals contacten, berichten 
en gevoelige informatie.

Uw mobiele apparaten onder uw 
beheer

Alle apparaten blijven verbonden met de op afstand 
te bedienen ‘administrator console’, zodat u de 
beveiligingsstatus op elk gewenst moment kunt 
controleren. Hiermee kunt u tevens rechten instellen, 
wachtwoorden beheren of een uitgebreid overzicht 
krijgen van de beveiliging van al uw mobiele apparaten.

Mobile Security Management

Definieer als bedrijf welke apps toegestaan zijn en welke 
apps op devices geblokkeerd moeten worden. Dit kan 
handmatig per applicatie, per categorie zoals games 
en social media of op basis van permissies die de locatie 
tracken of toegang tot contactpersonen vereisen. Een 
derde optie is om te blokkeren op basis van de bron.

Applicatie Audit

Ontdek welke applicaties op apparaten toegang 
hebben tot persoonlijke/bedrijfsgegevens gesorteerd 
op categorie en beheer centraal welke applicaties deze 
permissies juist wel of niet zouden moeten ontvangen.

Kenmerken en voordelen

Anti-Diefstal

Anti-Phishing

Device Security

Remote Lock

Remote Wipe

GPS Localization

Sim Matching

Admin Contacts

Call Blocking

Uninstall Protection

SMS/MMS Antispam

Real-Time Protection

Security Audit

On-Access/On-Demand Scanning

Remote Management

Administrator Message

Application Control

Beveilig alle mobiele Android-
apparaten binnen uw bedrijfsnetwerk 
met ESET Endpoint Security for 
Android – inclusief bekroonde ESET 
NOD32-technologie. Alle applicaties, 
bestanden en geheugenkaarten 
worden gescand op malware. Beveilig 
verloren of gestolen apparaten op 
afstand met de Anti-Diefstal functie. 
Behoud het overzicht eenvoudig 
via de compleet vernieuwde, 
gebruiksvriendelijke ESET Remote 
Administrator webconsole.
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Beveilig uw Apple iOS-apparaten

 ᄏ De essentiële krachtige antivirusbescherming voor 
uw bedrijf 

 ᄏ Vergroot de veiligheid van uw iOS-apparaten: 
iPhones en iPads

 ᄏ Anti-Diefstal – bij vermissing kunnen alle gegevens 
die zijn opgeslagen op het apparaat op afstand 
worden gewist (inclusief e-mails en contacten)

 ᄏ Op afstand instellingen pushen naar iOS-
apparaten, waaronder het instellen van Exchange, 
Wi-Fi en VPN-accounts Beheer Passcode, Touch 
ID, iCloud, Privacy, apparaatinstellingen en 
beperkingen

 ᄏ Beheer uw Apple iPhone beveiliging via ESET 
Remote Administrator

Alle iOS apparaten in uw beheer

Alle Apple iOS-apparaten blijven verbonden met de 
Mobile Device Connector en zijn continu te beheren via 
onze ESET Remote Administrator.

Vermist apparaat?
Lokaliseer, vergrendel, verwijder

In geval van verlies of diefstal van uw Apple iOS-
apparaat, kan deze op afstand worden beheerd door 
middel van de ingebouwde Anti-Diefstal functie. 
Daardoor is het mogelijk om het toestel te lokaliseren, te 
vergrendelen of gegevens zoals contacten, berichten en 
overige gevoelige informatie te verwijderen.

Altijd de nieuwste updates en 
instellingen

ESET Mobile Device Management voor Apple iOS is 
geïntegreerd in de ESET Remote Administrator 6.3+, 
waardoor u op één centrale plek een duidelijk overzicht 
krijgt van de beveiliging van het netwerk, inclusief alle 
endpoints en servers. Daarnaast kunt u op afstand 
instellingen naar iOS-apparaten pushen, eventueel in 
batches - voor Exchange, Wi-Fi en VPN-accounts.

Kenmerken en voordelen

Device Enrollment Program (DEP)

App white-/blacklisting en notificaties

Web content filtering

Push accountinstellingen op afstand

Device management op afstand

Anti-Diefstal

Remote management

Kostenefficiënt

Eenvoudige licentiestructuur

Verbeter de beveiliging van 
iOS-apparaten in uw bedrijf 
door op afstand account- en 
beveiligingsinstellingen en -restricties 
te beheren. Push instellingen naar 
iPhones en iPads en beveilig ze met 
anti-diefstal zonder additionele 
oplossingen. Gebruik het Apple iOS 
Management Framework en beheer 
met ESET Remote Administrator 6 alle 
iOS-apparaten vanaf één locatie.
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Uw e-mailverkeer is beschermd

 ᄏ Communiceer zonder zorgen met uw partners en 
klanten

 ᄏ Stop spam, malware en phishing berichten voordat 
ze de mailboxen van medewerkers bereiken

 ᄏ Ontvang uitgebreide beveiligingsrapporten via 
ESET Remote Administrator

 ᄏ Gepersonaliseerd spambeheer door eindgebruikers 
via online overzicht

Verzenden en ontvangen van e-mail - 
zonder spam

Werken met ESET Mail Security voor Microsoft Exchange 
Server betekent dat alle schadelijke e-mails worden 
geëlimineerd. Door het scannen van alle inkomende en 
uitgaande e-mails, zorgt het ervoor dat uw gevoelige 
informatie veilig blijft bij het uitwisselen van e-mails.

Vermist apparaat?
Lokaliseer, vergrendel, verwijder

In geval van verlies of diefstal van uw apparaat kan 
deze op afstand worden bediend, door middel van 
de ingebouwde Anti-Diefstal functie. Daardoor is het 
mogelijk om het toestel te lokaliseren en te vergrendelen 
of gegevens te verwijderen, zoals contacten, berichten 
en gevoelige informatie.

Antivirus, Antispam en Anti-Phishing 
in één product

• Scant al uw verkeer – POP3, SMTP en IMAP – 
inclusief bedreigingen, zoals spyware

• Beschermt uw gehele server, inclusief mailboxen en 
serveromgeving

• Stopt spam en phishing berichten met hoge 
onderscheppingskansen op de mailserver

• Controleert op echtheid van bestandstypes in de 
bijlagen

• Gebouwd voor snelheid, nauwkeurigheid en met 
een minimale systeembelasting

• Automatische uitsluitingen op server kritieke 
omgevingen

Kenmerken en voordelen

Antivirus & Antispyware

Antispam & Anti-Phishing

Local Quarantine Management

Database On-Demand Scan

Message Processing Rules

Snapshot Independence

Native Clustering Support

Windows Management Instrumentation (WMI)

Process Exclusions

Remote Management

ESET Log Collector

Mail Quarantine Webdashboard

DMARC, DKIM, SPF Checking

Suspicious Mail Conbinment Policy

ESET Live Grid®

Bescherm de e-mailcommunicatie 
van uw bedrijf tegen malware en 
spam met ESET Mail Security voor 
MS Exchange Server. Antivirus 
en antispam elimineren elk soort 
bedreiging, inclusief malware, 
rootkits, wormen en spyware. 
Eenvoudig in te stellen en volledig 
te beheren via de vernieuwde ESET 
Remote Administrator webconsole. 
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Uw bedrijfsbestanden en gegevens, 
alleen voor u

 ᄏ Samenwerken aan projecten en het delen van 
bestanden, terwijl uw werk wordt beschermd

 ᄏ Bescherm de hele Windows Server, inclusief 
netwerkschijven en alle bestanden op de server

 ᄏ Beheer en configureer uw serverbeveiliging op 
afstand

Houd uw gedeelde data veilig

Onze prioriteit is om uw bestanden op uw Windows 
Server te beveiligen, zodat u uw bedrijfscontinuïteit kunt 
waarborgen terwijl uw bestanden en projectgegevens 
worden gedeeld. Onze producten zijn ontworpen voor 
een lage systeembelasting en het leveren van effectieve, 
lichtgewicht detectie. ESET File Security voor Microsoft 
Windows Server is specifiek ontworpen op de behoeften 
van Windowsgebaseerde serverplatformen voor 
soepele prestaties om continu over een hoog niveau van 
beveiliging te beschikken.

Allround serverbeveiliging

De optimale server security oplossing is eenvoudig, maar 
krachtig. ESET File Security voor Microsoft Windows 
Server gebruikt een minimum aan systeembronnen, 
zodat er meer geheugen en CPU vermogen beschikbaar 
is voor de systeemtaken - iets wat uw IT-beheerders 
zeker op prijs stellen. Deze oplossing van ESET maakt 
gebruik van onze universele ESET ThreatSense® 
scan-engine. Doordat deze is geoptimaliseerd voor de 
serveromgeving, wordt er voortdurend een hoog niveau 
van beveiliging voor uw bedrijf geleverd.

• Automatische uitsluitingen op  Windows 
serverrollen

• Volledig geoptimaliseerd voor virtuele 
serveromgevingen

• Advanced Memory Scanner voor detectie van 
geavanceerde malware zoals ransomware

Beheerd vanuit de remote console

ESET File Security voor Microsoft Windows Server 
biedt effectieve en robuuste bescherming tegen alle 
soorten malware aanvallen. Dankzij de ESET Remote 
Administrator tool kan deze oplossing gemakkelijk en 
effectief voorzien in uw beveiligingsbehoeften in een op 
Windows-gebaseerde serveromgeving.

Kenmerken en voordelen

Antivirus & Antispyware

Anti-Phishing

Cross-Platform Protection

Shared Local Cache

Low System Demands

Remote Administration

Proces Exclusions

Smooth Operation

Native Clustering Support

Eshell

ESET SysInspector

Hyper-V Storage Scan

Advanced Memory Scanner

Exploit Blocker

ESET Live Grid®

Antimalwarebescherming tegen 
besmetting van gedeelde bestanden 
en serversystemen. Bescherm uw data 
en elimineer elke malware bedreiging 
met optionele cloudscanning 
voor betere prestaties en detectie. 
Geoptimaliseerd voor virtuele 
omgevingen, waarbij ESET Shared 
Local Cache de metagegevens van 
gescande bestanden opslaat, zodat 
replicabestanden niet opnieuw 
worden gescand op andere virtuele 
machines.
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SharePoint-servers optimaal 
beveiligd

 ᄏ Haal het meeste uit Microsoft SharePoint Server.
 ᄏ Stop spam, malware en phishing berichten voordat 

ze de mailboxen van medewerkers bereiken
 ᄏ Houd uw SharePoint databases en host servers 

schoon en uw gegevens veilig
 ᄏ Herleid de bron van elke infiltratie

Deel & ontwikkel, beveiligd door ESET

Deze oplossing is gemaakt met de SharePoint 
gebruiker in gedachten en combineert snelheid met 
de nauwkeurigheid van scannen en een minimale 
systeembelasting. Met een ononderbroken, beveiligde 
toegang tot SharePoint gegevens, kunnen uw teams en 
individuele medewerkers effectiever werken aan hun 
projecten.

Intelligente beveiliging voor 
maximale prestaties

Door het toepassen van automatische uitsluitingen van 
kritieke bestanden op uw SharePoint servers worden 
herhaalde scans bij toegang voorkomen. Het resultaat: 
verminderde overhead en betere prestaties van de 
server.

Intelligente regelgebaseerde filtering blokkeert 
ongeautoriseerde downloads en ongepaste uploads. 
Doordat alleen bestanden worden gecontroleerd, die 
niet zijn uitgesloten, neemt het scannen minder tijd in 
beslag.

Duidelijke detectie bij problemen

In het geval van een infiltratie, kunt u gemakkelijk de 
bron herleiden. Ons product registreert automatisch 
welke gebruiker is ingelogd ten tijde van de infiltratie.

Kenmerken en voordelen

Antivirus & Antispyware

Rule-Based Filtering

Low System Demands

Smooth Operation

ESET SysInspector

ESET SysRescue

Central Management Via ESET Remote

Administrator

Advanced Memory Scanner

Exploit Blocker

Improved Detection And Removal Of Rootkits

Optimization For Virtualized Environments

Host Based Prevention System (HIPS)

ESET Live Grid®

Web Control

Device Control

Component Based Instalation

Meerlaagse beveiliging tegen de 
verspreiding van malware via 
Sharepoint. Beheer en deel uw interne 
bedrijfscontent veilig met ESET 
Security voor Microsoft SharePoint 
Server. U kunt opgeven welke 
processen worden genegeerd door 
de realtimebeveiligingsmodule, wat 
handig is voor back-ups of livemigratie 
van virtuele machines. De oplossing 
is geoptimaliseerd voor virtuele 
omgevingen. 
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Krachtige encryptie voor uw bedrijf

Profiteer van het onbezorgd kunnen delen en 
uitwisselen van gegevens binnen uw bedrijf of met 
partners en klanten. Met de centraal beheerde ESET 
Endpoint Encryption client weet u dat uw harde 
schijven, verwisselbare media, bestanden en e-mails 
worden beschermd door krachtige encryptie.

Kenmerken en voordelen

Eenvoudige en krachtige encryptie met een uniek 
sleutelbeheer voor grote en kleine bedrijven

Versleutelt harde schijven, verwisselbare media, 
bestanden, e-mails en bijlagen

Volledig beheer op afstand met real-time 
sleuteluitwisseling voor het doorvoeren van een 
centraal security beleid

FIPS 140-2 gevalideerde 256-bit AES-encryptie voor 
verzekerde beveiliging

Encryptie op de hele schijf

Encryptie van verwisselbare media

“Go” portable encryptie

Encryptie van bestanden en mappen

Outlook-plugin voor e-mail bijlagen

Encryptie van tekst en het klembord

Virtuele schrijven en archieven

Geschikt voor centraal beheer

Essential Edition











Mobile Edition









Standard edition















Pro

















Bescherm de bestanden en 
e-mailcommunicatie van uw bedrijf 
met eenvoudige, krachtige encryptie 
voor bedrijven van elke omvang. 
Voldoe aan uw verplichtingen op het 
gebied van informatiebeveiliging en 
beveiliging van persoonsgegevens, 
door moeiteloos een encryptiebeleid 
te implementeren. De 
encryptiebeveiliging kan worden 
uitgebreid naar mobiele en externe 
gebruikers.
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De toegang tot uw gegevens 
beveiligd, ook in de cloud

 ᄏ Ultra-krachtige, gebruiksvriendelijke toegang en 
bescherming tot uw gegevens

 ᄏ Ontworpen voor optimale gebruiksvriendelijkheid, 
gebruikersgemak en productiviteit

 ᄏ Compatibel met vrijwel alle connectivity systemen
 ᄏ Voegt een essentiële beveiligingslaag toe aan uw 

Cloud implementaties zoals Microsoft Office 365

Beveiligde toegang, altijd en overal

Een solide en gebruiksvriendelijke beveiliging; ESET 
Secure Authentication voegt een krachtige software 
gebaseerde 2FA OTP (twee-factor authenticatie one-
time password) toe aan de bestaande infrastructuur.

ESET Secure Authentication is flexibeler, effectiever en 
eenvoudiger te gebruiken dan standaard authenticatie 
of wachtwoord genererende apparaten. Op elke 
smartphone is de software te gebruiken en de ESET 
Secure Authentication mobile app levert een veilig, 
willekeurig gegenereerd wachtwoord.

Verhoogde connectiviteit en volledig 
compliant

Om de concurrentie voor te blijven, is het vandaag de 
dag belangrijk om gebruik te maken van concepten 
zoals Bring Your Own Device (BYOD). De regelgeving 
omtrent de verwerking van persoonsgegevens verlangt 
tegelijkertijd dat de privacy gewaarborgd moet blijven. 
twee-factor verificatie is niet langer optioneel, maar 
noodzakelijk om te voldoen aan de wetgeving.

Beveiligde toegang tot uw netwerk, 
documenten en gegevens

• Bedrijfs-VPN
• (Native) Remote Desktop Protocol
• Extra authenticatie voor endpoint desktop login (in 

te loggen op een lokaal besturingssysteem)
• Web/cloud services via Microsoft ADFS 3.0 (bijv. 

Office 365)
• Microsoft Web Apps, zoals OWA, Dynamics CRM en 

SharePoint
• VDI implementaties zoals VMware Horizon View en 

Citrix Receiver
• Exchange Administrator Center
• Alle RADIUS-gebaseerde services
• API en SDK zorgen voor integratie in uw maatwerk 

bedrijfssoftware en hardware oplossingen

Belangrijkste voordelen voor uw bedrijf

• Flexibele 2FA oplossing met soft tokens via 
smartphone of SMS en hardware tokens met 
OAuth ondersteuning

• 100% software oplossing
• Gemakkelijke installatie zonder speciale tokens, 

betekent lage ‘total cost of ownership’
• Voldoet aan voorgeschreven compliancy
• Wordt geleverd met een API en SDK voor 

eenvoudige integratie
• HMAC-gebaseerde EED-compliant eenmalige 

wachtwoord geleverd via mobiele apps
• Maatwerk oplossingen voor token provisioning 

(bijv. e-mail) en SMS OTP’s

Twee-factor authenticatie voor extra 
bescherming van uw bedrijfsgegevens. 
ESET Secure Authentication beveiligt 
zonder ingewikkelde stappen of 
procedures de toegang tot uw 
bedrijf en gegevens. Het is een 
krachtige oplossing die twee-factor 
authenticatie gebruikt voor extra 
bescherming van gegevens.
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Eenvoudige installatie

Zowel ESET Virtualization Security als ESET Remote 
Administrator zijn beide beschikbaar als virtual 
Appliances, waarmee de installatie makkelijk is; alleen 
downloaden en starten.

Optimale prestaties

Binnen virtuele omgevingen draait alles om resources en 
capaciteit. ESET’s scan engine staat bekend om zijn lage 
systeembelasting en hoge snelheid waardoor er meer 
resources beschikbaar zijn voor andere applicaties en 
processen.

Agentless

ESET Virtualization Security voor VMware NSX en 
vShield stroomlijnt de agentless bescherming van al uw 
virtuele machines en biedt uitstekende bescherming 
zonder belasting van uw VM's.

Native ondersteuning van NSX 
automatisering

Ondersteunt microsegmentatie en voert automatische 
taken uit om geïnfecteerde machines naar een 
afgezonderd microsegment te verplaatsen. Zo wordt de 
verspreiding van malware voorkomen en kan er veilig 
een scan worden gestart. Wanneer de machine weer 
schoon is, wordt deze teruggeplaatst.

Minimale impact

Alle on-access en on-demand scantaken worden via 
VMware tools verlegd naar de centrale scanner van de 
ESET Virtualization Security appliance. Hierdoor worden 
AV-stormen en overbelasting van resources voorkomen.

ESET Scanning
Engine

EPSec library

VMware
tools

VMware
tools

VMware
tools

ESET Virtualization Security voor 
VMware SX en vShield is een 
agentless beveiligingsoplossing die 
eenvoudig te implementeren is en 
het systeem minimaal belast. Dankzij 
NSX vShield Endpoint-technologie 
is het beschermen van een totale 
virtuele omgeving net zo eenvoudig 
als het inschakelen van de ESET 
Virtualization Security-appliance. De 
oplossing werkt met ESET Remote 
Administrator 6.
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Belangrijkste voordelen

 ᄏ Het MSP programma, met de gecentraliseerde 
beheerconsole, heeft zich reeds bewezen

 ᄏ Verhoog uw winst door de verkoop van ESET 
producten

 ᄏ Help uw klanten met het beheer van hun licenties

Voordelige prijsopbouw en 
maandelijkse facturatie

Hoe meer licenties u verkoopt, des te beter wordt de 
stuksprijs die u ontvangt. Zo eenvoudig is het. Nieuwe 
seats kunnen dagelijks zelfstandig en online worden 
toegevoegd. Onze MSP-partners worden alleen 
gefactureerd voor het exact aantal seats en gebruikte 
dagen.

Eén console, meerdere klanten, 
helder overzicht

Multi-tenancy maakt het voor MSP’s mogelijk om 
meerdere klanten te beheren via één ESET Remote 
Administrator. 

Met rolgebaseerde toegang wordt voorkomen dat 
klanten elkaars gegevens in kunnen zien en koppelt 
u beheerders aan de juiste omgeving met de Active 
Directory integratie.

Eenvoudig in gebruik

Eindgebruikers hoeven nooit een wachtwoord of 
licentiecode in te voeren, alles is geautomatiseerd. Dit 
zorgt voor gebruikersgemak en verhoogt de kans dat uw 
klant bij u blijft.

Flexibel en winstgevend MSP model

 ᄏ Flexibel licentiebeheer en maandelijkse facturatie
 ᄏ Eén administratie voor meerdere klanten en 

duizenden gebruikers
 ᄏ Ontvang volumekortingen en verhoog uw 

winstmarges
 ᄏ Eenvoudig 24/7 licenties toe te voegen en te 

verwijderen naar wens

Makkelijker werken door RMM en PSA 
plug-ins

Beheer ESET security producten vanuit één dashboard 
in uw favoriete Remote Monitoring & Management 
(RMM) of Professional Services Automation (PSA) 
tool. Inloggen in de ESET Remote Administrator is niet 
noodzakelijk voor dagelijkse werkzaamheden als
uitrol, monitoring, rapportages, service, support en 
ticketing.

Uniek systeem met dagelijks berekend 
verbruik en maandelijkse facturatie. 
Het ESET MSP Programma biedt de 
juiste tools waarmee u klanten ESET’s 
vertrouwde IT-beveiliging als dienst 
levert. Beheer de licenties en het 
aantal seats per klant 24/7 via ESET 
MSP Adminstrator. Beheer ESET-
beveiligingsproducten vanuit ERA of 
uw favoriete RMM-console (Remote 
Monitoring & Management). 
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Data Loss Prevention Patch Management 

Safetica beschermt uw organisatie tegen kostbare datalekken en onnodige 
personeelskosten. Met een snelle en eenvoudige implementatie bespaart de 

DLP-oplossing van Safetica u tijd en geld door vroegtijdige detectie van risicovolle 
interne activiteiten.

Corporate Software Inspector (CSI) van Flexera Software beschermt organisaties 
tegen software kwetsbaarheden. In één overzicht ziet u wanneer software 

updates en patches een risico kunnen vormen voor uw organisatie.

Safetica houdt essentiële gegevens binnen uw bedrijf. Medewerkers 
kunnen geen belangrijke informatie meenemen naar een 
concurrent of om hiermee een eigen bedrijf te starten.

Safetica voorkomt dat bestanden in verkeerde handen vallen, of dat 
nu binnen of buiten het bedrijf is. Het management wordt in een 
vroeg stadium op de hoogte gebracht van potentiële gevaren.

Safetica kan aanvallen via social engineering en chantagepogingen 
in een vroeg stadium detecteren, zodat uw bedrijf geen schade 
oploopt.

Safetica beschermt tegen dataverlies via eigen apparaten van 
medewerkers binnen het bedrijf. Data uit de beschermde zone van 
het bedrijf kan niet op deze apparaten terechtkomen.

Dankzij de geverifieerde, nauwkeurige en tijdige informatie van 
Secunia Research kunt u herstelactiviteiten prioriteit geven.

U krijgt een volledig overzicht van uw systemen, blijft actueel en 
bespaart aanzienlijk op de kosten voor uw patchproces.

Honderden vooraf geconfigureerde patches zorgen voor een 
eenvoudige implementatie en omvatten meer dan 20.000 
programma’s.

U kunt Corporate Software Inspector integreren in de patch 
implementatieoplossing van uw voorkeur.
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Netwerkverkeersanalyse Back-up en herstel

GREYCORTEX MENDEL is een netwerkverkeersanalyse tool waarmee bedrijven, 
overheden en kritieke infrastructuren hun IT-operaties veilig en betrouwbaar 

maken door gebruik te maken van geavanceerde kunstmatige intelligente, 
machine learning en big data-analyse.

Uitgebreide gegevensbescherming voor bedrijven met back-up en herstel 
van Xopero, ongeacht waar uw gegevens zijn opgeslagen. Of het nu gaat om 

endpoints, Microsoft Exchange of virtuele omgevingen, uw gehele omgeving is 
beschermd.

Met behulp van geavanceerde kunstmatige intelligentiemethoden 
gaat MENDEL verder dan het identificeren van bekende 
bedreigingen.

MENDEL monitort een rijke set aan netwerk data van alle devices 
die aan het netwerk hangen. Het is in staat om netwerkverkeer 
tussen apparaten binnen en buiten het netwerk te identificeren.

In plaats van te vertrouwen op oudere en beperkte SNMP polling, 
maakt MENDEL gebruik van flow- en pakketgebaseerde monitoring.

De webinterface geeft via het managementoverzicht inzicht in de 
communicatie binnen het netwerk, subnetwerk, tussen gebruikers 
en applicaties.

Uitgebreide gegevensbescherming voor bedrijven met back-up en 
herstel van Xopero, ongeacht waar uw gegevens zijn opgeslagen.

Xopero Cloud zorgt voor de bescherming van een onbeperkt aantal 
computers, mobiele apparaten, databases, fysieke- en virtuele 
omgevingen.

Maximale beveiliging voor uw gegevens. Met Xopero kunt u uw 
gegevens lokaal opslaan en voor extra beveiliging kopiëren naar 
onze cloud.

Xopero QNAP Appliance is een toegewijde, centraal beheerde 
backup-oplossing voor uw QNAP-netwerkschijven.
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ESET Business Services worden uitgevoerd door gecertificeerde ESET 
Technical Engineers die garant staan voor de hoogste mate van beveiliging. 
ESET Nederland biedt hiermee een zorgeloze implementatie bij bedrijven van 
iedere omvang. 

Dankzij diepgaande kennis en expertise van onze engineers met ESET security 
oplossingen heeft u de zekerheid dat de ESET installatie, upgrade of overstap 
vanaf een ander product professioneel en vakkundig verloopt. Met de ESET 
Busienss Services bent u verzekerd van de beste configuratie en hoogst 
haalbare beveiliging, passend bij uw behoeften op gebied van compliancy.
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Uw ESET installatie en configuratie 
geoptimaliseerd voor uw huidige 

netwerkomgeving.

Uw ESET security oplossing naar wens 
geconfigureerd en uw 

IT-medewerkers getraind op gebied 
van ESET monitoring en onderhoud.

Uw huidige security oplossing 
omgezet naar een optimaal beveiligde 
ESET omgeving en uw IT-medewerkers 
getraind op gebied van monitoring en 

onderhoud.

• Inventarisatie huidige beveiligingsstatus                      

• Configuratie ESET installatie

• Evaluatie door security expert

• Advies en training

• Inventarisatie huidige beveiligingsstatus                          

• ESET upgrade op alle werkplekken en servers

• Advies en assistentie voor optimale ESET 

configuratie

• Training IT-medewerkers met betrekking tot 
beheer en monitoring

• Inventarisatie huidige security oplossing

• ESET implementatie op alle werkplekken en 
servers

• Advies en assistentie voor optimale ESET 
configuratie 

• Training IT-medewerkers met betrekking tot 
beheer en monitoring

Health Check Upgrade Service Overstap Service



Meer informatie vindt 
u op www.eset.nl/
security-services

IT security is noodzakelijk voor uw bedrijfscontinuïteit. Waar bedrijven 
zichzelf beter leren te beveiligen, zijn cybercriminelen constant op zoek naar 
aanvalstechnieken om deze beveiliging te omzeilen. Het ESET Nederland Security 
Operations Center helpt bedrijven en overheden door relevante en gerichte 
dreigingsinformatie te delen en netwerken 24/7 te monitoren op activiteiten die 
een bedreiging vormen voor de bedrijfscontinuïteit.

In het Security Operations Center worden kennis, expertise en informatie 
gecombineerd. De Cyber Security Engineers van ESET Nederland gebruiken deze 
combinatie als basis voor een intelligente verdedigingsaanpak. Met behulp van 
hoogwaardige security diensten, security scans en monitoring bieden we inzicht 
in uw beveiligingsniveau en schadebeperking in geval van een hack of aanval. 

IT security is geen project, maar een proces. Het ESET Nederland Security 
Operations Centers ondersteunt hierin door:
• een persoonlijke aanpak
• duidelijke prijsstructuur
• heldere rapportages

Het Security Operations Center is de verbinding tussen meer dan 100 miljoen 
ESET-gebruikers en het Nederlandse kantoor in Sliedrecht. Samen met 
eindklanten, overheden en strategische partners streven wij één gezamenlijk doel 
na, dat is Nederland veiliger maken.

ESET Nederland Security Operations Center
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Prediction 
U wilt gerichte maatregelen nemen en een cyberaanval uitsluiten. ESET Threat Intelligence levert informatie 
over security bedreigingen en biedt inzicht in de identiteit, motivatie, kenmerken en aanvalsmethoden van 
cybercriminelen. Met deze informatie kan een aanval worden voorspeld en kunt u gerichte maatregelen nemen 
om deze te voorkomen. 

Prevention 
Elimineer de zwakste schakel. ESET Security Awareness creëert bewustwording onder uw medewerkers en 
bewapent hen tegen cybercrime door middel van educatie. Hiermee worden zij een integraal onderdeel van 
de beveiligingsmaatregelen binnen uw bedrijf. ESET’s Security Bootcamp helpt IT-beheerders de infrastructuur 
vanuit de ogen van de aanvaller te bekijken. Met de ervaring die hieruit wordt opgedaan, werken uw 
IT-beheerders samen met ESET Security Engineers naar een concreet implementatieplan toe.  

Detection 
Creëer inzicht in uw beveiligingsniveau en detecteer aanvallen. Met de diensten van ESET bent u in staat 
risico’s op periodieke basis te identificeren en classificeren. Door proactieve stappen te ondernemen kunt u 
kwetsbaarheden verhelpen voordat cybercriminelen hier misbruik van maken. Met behulp van constante 
monitoring worden security incidenten zoals ransomware vroegtijdig gedetecteerd, waardoor schade 
wordt beperkt.

Response 
Reageer direct en efficiënt op een cyberincident. Incidentmanagement is van cruciaal belang om schade te 
beperken. ESET Emergency Response vindt de malware, verricht uitvoerig onderzoek naar de bron van het 
incident en brengt eventuele schade in kaart. De onderzoekers ondersteunen bij uw response en geven op maat 
gemaakt advies ter preventie van een volgend incident. Indien gewenst, denkt ESET actief mee aan het opstellen 
van een response plan. 
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ESET Smart Security Premium 10 biedt 
ultieme meerlaagse internetbeveiliging 
met de beste balans tussen snelheid, 
detectie en gebruikersgemak – inclusief 
wachtwoordmanager en anti-diefstal.

Gebouwd op legendarische ESET NOD32-
technologie, biedt ESET NOD32 Antivirus 
10 essentiële bescherming tegen 
malware met de beste balans tussen 
snelheid, detectie en gebruikersgemak.

ESET Multi-Device Security biedt de 
beste balans tussen snelheid, detectie 
en gebruikersgemak met uitgebreide 
internetbeveiliging voor meerdere 
apparaten vanuit één licentie – voor PC, 
Mac en Android.

Gloednieuwe ESET Internet Security 10 
levert een zeer stabiele bescherming met 
de beste balans tussen snelheid, detectie 
en gebruikersgemak, daarnaast schermt 
het jouw webcam af.
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Antivirus en Anti-Spyware

Bescherm privégegevens met Anti-Phishing

Voorkom gijzeling door ransomware met Ransomware Shield

Veilig internetbankieren en online shoppen

Houd hackers buiten de deur met de Persoonlijke Firewall

Behoud controle over jouw netwerk met Connected Home Monitor

Vind vermiste apparaten terug met Anti-Diefstal   

Houd ongewenste e-mails tegen met Antispam

Houd kinderen veilig online met Ouderlijk Toezicht

Bescherm meerdere apparaten

Sla wachtwoorden veilig op met Wachtwoordmanager

Versleutel persoonlijke gegevens met Secure Data
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The New Frontier

The New Frontier staat voor onbekend en nieuw terrein, maar ook voor de 
vernieuwende aanpak waar ESET voor kiest. Geen bangmakerij, maar de 
beleving van experts, concreet advies en een heldere uitleg met betrekking 
tot IT security en de snelle ontwikkelingen binnen deze industrie. Een plek 
waar niet wordt gespeculeerd, maar zorgvuldig wordt onderzocht. 

The New Frontier is een verzameling van IT security nieuws en inzichten. 
We schrijven over de laatste security bedreigingen en de impact hiervan op 
Nederland, maar daar blijft het niet bij. De experts van ESET streven ernaar 
om informatie te delen die lezers helpt bij de security uitdagingen die zij 
hebben. We delen daarom ook video tutorials, stappenplannen en how to’s 
om je op weg te helpen. Het doel van The New Frontier is begrijpelijk te zijn 
voor lezers van verschillende niveau’s. Van tech savvy fanatiekelingen en 
mensen die hun security kennis up-to-date willen houden tot professionals 
die op zoek zijn naar informatie om hun bedrijf beter te beveiligen. 
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Social Media

Via de social media kanalen van ESET Nederland blijft u op de hoogte van 
het allerlaatste security nieuws en delen we ook tips en trucs voor een 
veilige online ervaring. Word ook deel van de groeiende ESET community 
en help ons om anderen bewust te maken over online beveiliging.

LinkedIn

linkedin.com/company/eset-nederland

Twitter

twitter.com/esetnl

Youtube

youtube.com/user/esetnl

Facebook

facebook.com/esetnederland
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