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Ochrana koncových zariadení

Antivírus a Antispyware Eliminuje rozličné typy hrozieb vrátane vírusov, rootkitov, červov a spywaru.
 
Voliteľná cloudová kontrola:
Vytváranie zoznamov bezpečných súborov v cloudovej reputačnej databáze zabezpečuje lepšiu detekciu 
a rýchlejšiu kontrolu.
Do cloudu sa zasielajú iba informácie o spustiteľných a archívnych súboroch, a nedajú sa spätne priradiť 
k používateľovi.

Skenovanie webu a e-mailu Počas vášho používania počítača neustále kontroluje HTTP protokoly stránok a prichádzajúce maily (cez 
POP3/ IMAP) a hľadá v nich vírusy a iné hrozby.

Automatická kontrola 
vymeniteľných médií

Vyzve používateľa na kontrolu vymeniteľných médií ako CD/DVD, USB hneď po ich vložení.

Multiplatformová ochrana Endpoint riešenia pre OS X dokážu zachytiť aj hrozby z iných systémov a poskytujú tak vysokú úroveň 
bezpečnosti aj v prostredí s viacerými platformami.

podpora virtualizácie Technológia ESET Shared Local Chache ukladá metadáta o už skontrolovaných súboroch vo virtuálnom 
prostredí. Toto riešenie eliminuje opakovanú kontrolu toho istého súboru a urýchľuje tak skenovanie.

ESET Endpoint Antivirus pre OS X vám 
prináša oceňovanú, multiplatformovú 
bezpečnostnú technológiu pre váš Mac.

Chráni vás pred malvérovými 
a spywarovými hrozbami či falošnými 
stránkami, snažiacimi sa získať prístup k 
citlivým informáciám ako používateľské 
mená a heslá či detaily bankových účtov.

Neautorizované zariadenia môžu byť zo 
systému úplne zablokované. Získajte úplnú 
kontrolu nad systémom s prehľadným 
a intuitívnym rozhraním.
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Ochrana prístupu k dátam

Anti-phishing Chráni používateľov pred pokusmi falošných stránok získať prístup k citlivým informáciám, ako sú 
mená, heslá či detaily bankových účtov a kreditných kariet.

Správa zariadení Chráni systém pred neautorizovanými zariadeniami (CD/DVD, USB).
Povoľuje vám vytvoriť pravidlá pre používateľské skupiny, aby ste zabezpečili dodržiavanie firemných 
bezpečnostných pravidiel.

Možnosti kontroly a aktualizácie

rollback aktualizácií Umožňuje vám vrátiť bezpečnostné moduly a databázu vírusových vzoriek na predchádzajúcu verziu.
Aktualizácie môžete úplne zastaviť, dočasne prejsť na ich staršiu verziu, či len pozastaviť, až kým 
nezmeníte nastavenie.

Oneskorenie aktualizácie Poskytuje možnosť sťahovania z troch špecializovaných aktualizačných serverov: predbežný (beta 
používatelia), aktuálny (pre pravidelných používateľov), oneskorený (pre firmy – 12 hodín po predbežnom 
vydaní).

Lokálny aktualizačný server Šetrí objem prenesených dát stiahnutím aktualizácií na lokálny mirror server.
V prípade nedostupnosti mirror servera sa mobilné zariadenia môžu aktualizovať priamo zo serverov 
ESET.
Je podporovaný aj zabezpečený komunikačný kanál HTTPS.

Dosiahnite viac s pomocou našich 
špecialistov, ktorí vám poradia, keď to 
budete potrebovať. Navyše v slovenčine.
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Používanie

Nízke systémové požiadavky ESET Endpoint Security pre OS X poskytuje vysokú mieru ochrany, a to pri minimálnych požiadavkách na 
systémové zdroje, ktoré sú k dispozícii pre iné programy.
Riešenie môže byť nasadené aj na staršie zariadenie bez potreby aktualizácie hardvéru.

Vzdialená správa ESET Endpointy sú plne ovládateľné cez technológiu ESET Remote Administrator, ktorá funguje aj na 
serveroch Linux.
Webová konzola vám umožní spúšťať úlohy, meniť nastavenia, zbierať logy a získavať správy o celkovom 
bezpečnostnom stave vašej siete.

eSeT License Administrator Umožňuje vám prehľadne spravovať všetky licencie z jedného miesta cez internetový prehliadač. Môžete 
spájať, delegovať či inak riadiť licencie v reálnom čase, a to aj v prípade, že nepoužívate ESET Remote  
Administrator.

prezentačný mód Nenechajte sa rušiť systémovými oznámeniami alebo kontrolami, ktoré môžu zaťažiť procesor a RAM. 
Funguje v režime zobrazenia na celú obrazovku.

Vzdialená inštalácia Vykonáva sa cez ESET Remote Administrator a ponúka možnosť prejsť na vyšší produkt bez potreby 
úplného odinštalovania alebo preinštalovania.

podpora MAC OS X Server Zaisťuje kompatibilitu medzi ESET Endpoint Security a systémom Mac OS X Server a viacerými často 
používanými aplikáciami. Táto podpora pre Mac OS X Server je pre OS X 10.7 a vyššie.

Viacero formátov logovania Umožňuje ukladať logy v bežných formátoch čitateľných pre nástroje SIEM, ako CSV a plain text.
Povoľuje ukladanie logov na koncovom zariadení pre neskorší zber. Vytvorené logy môžu byť 
zaznamenané v konzole Mac OS X.

Známy dizajn Riešenie má čistý dizajn a známe rozloženie, na ktoré ste pri systéme Mac zvyknutí.
Ovládací panel je intuitívny a umožňuje rýchlu navigáciu.
Podpora displejov s vysokým rozlíšením.
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