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ESET Endpoint Antivirus

priekopník antivírusového priemyslu s 20 -ročnou históriou

Antivírus a antispyware Eliminuje rôzne druhy hrozieb, vrátane vírusov, rootkitov, červov a spyware, a ochráni tak vašu sieť online aj 
offline. Doplnkové skenovanie s podporou cloudu využíva našu reputačnú databázu pre zrýchlené skenovanie 
s minimom falošných poplachov.

             Host-based Intrusion 
Prevention System (HIPS) 

Zabezpečuje ochranu pred zmenou nastavení. Chráni systémové registre, procesy, aplikácie a súbory pred 
cudzím zásahom. Umožňuje nastaviť správanie systému do posledného detailu a zachytiť neznáme hrozby na 
základe ich podozrivého správania.

Automatická kontrola 
vymeniteľných médií

Automaticky skenuje USB, CD a DVD disky  ihneď po pripojení na prítomnosť hrozieb typu autorun a iných. 
Vyberte si z nasledujúcich volieb: spúšťať automaticky/upozorniť užívateľa/neskenovať.

Multiplatformová ochrana Zdieľajte súbory a posielajte prílohy medzi endpointami s Windowsom, Macom a Linuxom bez obáv - 
riešenie deteguje hrozby pre všetky platformy.

Zabráňte, aby sa endpointy s Mac OS stali prenášateľmi malvéru vo firemnej sieti.

Nízke nároky na systém Prenecháva viac prostriedkov pre programy, ktoré používate každý deň. Náš softvér dobre funguje aj na 
staršom hardvéri. Šetrí váš čas a vaše náklady na upgradovanie pracovných staníc. 

             Podpora viacerých 
formátov protokolov

Riešenie podporuje ukladanie protokolov do známych formátov - CSV, jednoduchý text a protokol udalostí 
Windows - a umožňuje tým rýchlu a okamžitú analýzu. Využite možnosť spracovania dát SIEM nástrojmi 
tretích strán; RSA enVision je priamo podporovaný špeciálnym pluginom.

             Rollback aktualizácií Vráťte vírusovú databázu a moduly na predchádzajúcu funkčnú verziu, ak nastanú problémy s kompatibilitou. 
Aktualizácie je možné pozastaviť na predvolenú dobu, alebo až do manuálnej zmeny.

Antivírusová ochrana pre firemné siete založená na silnej 
tradícii legendárneho NOD32. ESET Endpoint Antivirus využíva 
nové skenovanie s podporou cloudu a vďaka kompatibilite s 
našou vzdialenou správou je toto riešenie vhodné pre malé aj 
veľké organizácie.

Systémové požiadavky:
Windows® 7, Vista, XP, 2000, NT 4.0 (SP6),  
Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2

Architektúra procesora:
Intel®/AMD® x86/x64
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