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Al drie decennia lang helpen we mensen met het beschermen van hun
digitale werelden. Van een klein, dynamisch bedrijf zijn we uitgegroeid
tot een wereldwijd merk met meer dan 110 miljoen gebruikers in
202 landen en gebieden. Veel dingen zijn veranderd, maar onze
kernaspiraties, filosofie en waarden zijn het hetzelfde gebleven: het
bijdragen aan een veiligere digitale wereld waar iedereen kan genieten
van veilige technologie.

WIJ WERKEN AAN EEN VEILIGER
NEDERLAND MET EEN TOEGEWIJD
NEDERLANDS SECURITY TEAM
- Dave Maasland, CEO
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WIE WE ZIJN
Het verhaal van ESET begon
in 1987 als pionier van
IT-security met bekroonde
malware detectiesoftware

ESET WERELDWIJD

ESET is één van de grootse cybersecurity bedrijven ter wereld en de grootste Business
Endpoint Security Provider van de Europese Unie. Wij zijn een privaat en multinationaal
software securitybedrijf met als doelstelling iedereen te laten genieten van de ongekende
mogelijkheden van technologie.
De toonaangevende ESET technologie in onze securityoplossingen helpt bedrijven en
consumenten al meer dan 30 jaar in meer dan 200 landen en gebieden om het beste uit hun
digitale wereld te halen.
Met meer dan 1500 medewerkers beschermen we 110+ miljoen gebruikers wereldwijd en zijn
we de nummer 1 op het gebied van endpoint security in de Europese Unie. ESET wordt
gesteund door 13 R&D centra over de hele wereld en is het eerste IT-security bedrijf dat 100
Virus Bulletin VB100 awards heeft verdiend, waarmee elke ‘in-the-wild’ malware zonder
onderbreking wordt geïdentificeerd sinds 2003.
In 2018 werd ESET benoemd tot de enige Challenger in Gartner’s Magic Quadrant voor
Endpoint Protection Platforms1.

NEDERLAND VEILIGER MAKEN

ESET gelooft in technologie en de mogelijkheden daarvan. Technologische ontwikkeling is
erg belangrijk voor Nederland. Dit geldt voor bedrijven en overheden, maar ook voor de
Nederlandse consument. Door onze lokale aanwezigheid zijn we in staat een relevante
bijdrage te leveren aan een veiliger digitaal Nederland. Elke dag werken we met meer dan 50
Nederlandse cybersecurity professionals aan deze missie. Deze missie geeft vorm aan onze
cultuur waarin integriteit en passie voorop staan. Het geeft ons een gezicht en dit maakt
ESET uniek. Altijd dichtbij en altijd behulpzaam.

MENSEN, OPLOSSINGEN EN DIENSTEN

Om Nederland digitaal veiliger te maken zijn bijzondere mensen nodig. Het team van ESET
bestaat uit beste internationale experts op het gebied van cybersecurity. De lokale kennis en
aanwezigheid van ESET Nederland zorgt voor een unieke toevoeging op onze technologie.
Door middel van advies, trainingen, professionele diensten en oplossingen haalt u het beste
uit technologie en streeft u altijd naar hoogste niveau van beveiliging.
Wij zetten altijd een stap extra en helpen onze klanten écht verder.
Wij zijn ESET, Enjoy Safer Technology.

) Gartner Inc, Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms, Ian McShane, Prateek Bhajanka, Avivah Litan, Eric Quellet, January 24,
2018. Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of dienst zoals afgebeeld in zijn onderzoekspublicaties. Gartner
onderzoekspublicaties bestaan uit de meningen van Gartners onderzoeksorganisatie en mogen niet worden opgevat als feitelijke
verklaringen. Gartner verwerpt alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek, inclusief garanties van
verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
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VISIE
ESET wil iedereen in staat stellen om het beste uit zichzelf en de technologie te
halen in een veilige digitale wereld.

MISSIE
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.

BELOFTE
Wij geloven in technologie – en willen er zeker van zijn dat iedereen daar
zorgeloos van kan genieten. ‘Enjoy Safer Technology’ vormt dan ook de kern van
alles wat we doen.

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

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

MOED

BETROUWBAARHEID

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

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

BEGIN MET ONS

Enjoy Safer Technology, waar u ook bent en hoe u ook verbinding maakt. U verdient het vertrouwen
en de gemoedsrust om uw mogelijkheden te verkennen tijdens uw online reis. Welke bescherming u
ook nodig heeft – of het nu gaat om Internet Security, Mobile Security voor uw Android apparaten,
Parental Control om uw kinderen te beschermen of Smart TV Security voor een veiligere IoT-ervaring –
onze rol is ervoor te zorgen dat uw technologie altijd werkt, voortdurend uw mogelijkheden uitbreidt
en u nooit in de weg staat. Uw ervaring en feedback, in samenwerking met de vaardigheden van onze
gepassioneerde mensen in onze R&D centra over de hele wereld, helpen ons een veiligere digitale
wereld te bouwen.

WIJ BESCHERMEN
MEER DAN 110
MILJOEN GEBRUIKERS
WERELDWIJD OP
HUN WERK, THUIS OF
ONDERWEG

—

1992

1998
ESET NOD32 V1.0
wint eerste VB100
Award voor
malware detectie

Ontstaan van
ESET als
organisatie

ESET oprichters
coderen eerste
versie van NOD
antivirus

1987

Machine Learning
algoritmes
toegepast
in ESET-oplossingen

1997

Lancering
securitynieuws
platform
WeLiveSecurity

2013

2016

2018

ESET wint als
eerste product
ooit de 100e
VB100 award

ESET Nederland
Introduceert
Security
Operations
Center

2015

ESET Nederland
wint Dutch
IT-Channel Award
voor Security
Innovator of the Year

30-jarig jubileum
van de
ESET-technologie

2017

ESET is de enige
challenger
in Gartners 2018
Magic Quadrant
for Endpoint
Protection

2018

OPTIMALE IT-SECURITY
MET MEERLAAGSE
BEVEILIGING VAN ESET
ESET kenmerkt zich door een meerlaagse beveiliging en biedt geïntegreerde,
complete 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 Security Management Center kunt u het beveiligingsbeleid
implementeren, configureren en op elk moment aanpassen.
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EENVOUDIG EN
EFFECTIEF

Wereldrecordhouder 100 VB100-awards!
De focus van ESET op kwaliteit wordt
		 weerspiegeld in de vele prijzen die het
bedrijf in de sector heeft ontvangen. Wij zijn
de eerste endpoint securityleverancier die
meer dan 100 VB100 virus-detection awards
heeft gewonnen voor één product.
Challenger in 2018 Gartner Magic Quadrant voor
Endpoint Protection Platforms
ESET heeft in 2018 als enige aanbieder de challenger
positie toegewezen gekregen in het Magic Quadrant
voor Endpoint Protection Platforms van Gartner.
Bedrijven werden beoordeeld op volledigheid van visie en
het vermogen om deze visie uit te voeren.
		
Bronzen onderscheiding Gartner Peer
		
Insights Customer Choice Awards 2017
		
116 professionele gebruikers gaven ESET 		
		
Endpoint Security een score van 4,7 uit 5		
		
voor
alle criteria gecombineerd. Hierbij lieten ze zich
lovend uit over de oplossing wat betreft integratie en
implementatie, implementatiegemak, service en
ondersteuning, snelle respons van de leverancier en de
kwaliteit van de technische ondersteuning.

* Gartner Peer Insights reviews vormt de subjectieve meningen van individuele eindgebruikers op basis
van hun eigen ervaringen en vertegenwoordigt niet de opvattingen van Gartner of aan Gartner gelieerde
ondernemingen.
Gartner Peer Insights Customer Choice Awards worden bepaald door de subjectieve meningen van
individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen, het aantal gepubliceerde reviews van
Gartner Peer Insights en algemene reviews voor een bepaalde leverancier in de markt, zoals hier verder
staat beschreven en zijn niet bedoeld om de opvattingen van Gartner of aan Gartner gelieerde
ondernemingen te vertegenwoordigen.
Het Gartner Peer Insights Customer Choice Logo is een handels- en servicemerk van Gartner, Inc., en/of
zijn gelieerde ondernemingen en wordt hierin gebruikt met toestemming. Alle rechten voorbehouden.

HET VERLEGGEN
VAN TECHNISCHE
GRENZEN
ESET is een van de weinige securityleveranciers die
een hoog beschermingsniveau kan bieden op basis van
meer dan 25 jaar onderzoek en technische innovatie.
Dit stelt ons in staat om malware voor te blijven en
onze technologieën voortdurend te ontwikkelen om
verder te gaan dan het gebruik van de standaard,
statische methoden. Onze unieke combinatie
van endpoint gebaseerde en cloud-augmented
technologieën biedt de meest geavanceerde
bescherming tegen malware op de markt.

Vooraanstaande ESET technologie
Sinds de oprichting van het bedrijf
zijn ESET experts druk bezig met het
onderzoeken van nieuwe technologieën
die anticiperen op toekomstige
bedreigingen, zoals Heuristic Analysis,
Machine Learning en Emulation.
Onze wereldwijde
onderzoekslaboratoria sturen de
ontwikkeling aan van ESET’s unieke
gelaagde technologie zoals: UEFI
Scanner, DNA Detections, Cloud
Malware Protection System, Behavioral
Detection and Blocking, In-product
Sandbox, Advanced Memory Scanner,
Ransomware Shield and Network
Attack & Botnet Protection — allemaal
geïmplementeerd in onze oplossingen.

THE NEW FRONTIER
IS EEN VERZAMELING
VAN IT-SECURITY
NIEUWS EN
INZICHTEN
THENEWFRONTIER.NL
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.

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.COM/COMPANY/
ESET-NEDERLAND
TWITTER.COM/
ESETNL
FACEBOOK.COM/
ESETNEDERLAND
YOUTUBE.COM/USER/
ESETNL
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