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Vlastnosti / Biznis perspektíva

 Vlastnosti označené hviezdičkou sú dostupné pre ESET Endpoint Security. 
Všetky ostatné vlastnosti sú dostupné aj pre ESET Endpoint Antivirus.

VLASTNOSŤ AkO TO fuNguje VÝHODA

Antivírus a antispyware Eliminuje všetky typy hrozieb vrátane vírusov, rootkitov, červov a spyware.

Voliteľné skenovanie s podporou cloudu.

Vylúčenie bezpečných súborov z kontroly na základe reputačnej databázy v cloude.

Do cloudu sa zasielajú informácie len o spustiteľných a archívnych súboroch.

Udržuje firemné dáta v bezpečí a zabraňuje malvéru napadnúť endpointy bez ohľadu na to, 
pre aký operačný systém bol vytvorený. Reputačný systém založení na cloudovom riešení 
urýchľuje skenovanie, znižuje falošné poplachy na absolútne minimum, a zachováva 
dôvernosť vašich dát.

Automatická kontrola 
vymeniteľných médií

Umožňuje kontrolovať zariadenia a média na prítomnosť hrozieb okamžite po 
vložení.

Možnosti kontroly zahŕňajú: spustiť automaticky/upozorniť (spýtať sa užívateľa)/
neskenovať.

Automatická kontrola USB, CD a DVD diskov po vložení, ktorá eliminuje hrozby na týchto 
médiách, vrátane tých, ktoré zneužívajú funkciu samospúšťania.

Nástroj Host-based Intrusion 
Prevention System (HIPS)

Umožňuje vám definovať pravidlá pre systémové registre, procesy, aplikácie 
a súbory.

Zabezpečuje ochranu pred cudzími zásahmi do systému a zachytáva hrozby 
na základe ich správania.

Firemné endpointy sú vždy v bezpečí, pretože HIPS chráni náše bezpečnostné riešenia pred 
cudzou manipuláciou. Kriticky dôležité zápisy v registroch, procesy, aplikácie a súbory sú 
tak chránené pred neželaným prístupom a modifikáciami.

klientský antispam Efektívne odfiltrováva spam na užívateľských počítačoch.

Kontroluje všetky prichádzajúce správy.

Antispam automaticky filtruje nechcené správy, zvyšuje pracovnú výkonnosť vašich 
zamestnancov a zároveň znižuje riziko phishingových útokov. Nastavenia je možné 
zacieliť na jednotlivých užívateľov, čím dosiahnete želaný štandard pre firemnú emailovú 
komunikáciu.

Multiplatformová ochrana Rozpoznáva a eliminuje malvér útočiaci na operačné systémy Windows,  
Mac a Linux.

Posielajte a prijímajte súbory a emailové prílohy medzi Windowsovými, Macovými 
a Linuxovými endpointami s vedomím, že hrozby útočiace na tieto platformy budú 
automaticky detegované a eliminované.

eSeT SysRescue Umožnuje vytvorit  spustitelný obraz operacného systému s predinštalovaným 
bezpečnostným riešením ESET. Napomáha tak efektívnejšiemu odvíreniu 
infikovaných počítačov.

Vyčistite silne infikované endpointy zo spustiteľneho CD alebo USB a zvýšte tak šancu na 
obnovenie dát z napadnutých diskov.

Ochrana endpointov
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VLASTNOSŤ AkO TO fuNguje VÝHODA

Obojsmerný firewall Zabraňuje nepovolenému prístupu do firemnej siete.

Zabezpečuje ochranu proti hackerom a ochranu pred zneužitím dát.

Ochraňuje vaše firemné dáta pred cudzím zásahom a únikom dôležitých informácií 
prostredníctvom neutorizovaných odchádzajúcich spojení.

Správa zariadení Blokuje neautorizované zariadenia a médiá.

Poskytuje možnosť nastaviť pravidlá a parametre pre konkrétne zariadenia, médiá 
a konkrétnych užívateľov.

Táto funkcia bráni neželanému kopírovaniu dát na USB, CD, DVD a iné odnímateľné 
média. Flexibilné politiky správy zariadení umožňujú kontrolu individuálne definovať pre 
jednotlivých užívateľov a skupiny na základe parametrov zariadenia ako sú sériové číslo, 
výrobné ID, výrobca a model.

Detekcia dôveryhodných zón  V prípade, že sa používateľ pripojí do novej, alebo neautorizovanej siete, prepne sa 
firewall do prísnejšieho režimu ochrany.

Znižuje riziko úniku citlivých dát pri prechode z dôveryhodných sieti do verejných 
hotspotov v kaviarňach, na letiskách a v hoteloch. Nedovolí, aby sa neoprávnené osoby 
dostali k firemnej komunikácii.

Ochrana dát pred zneužitím

VLASTNOSŤ AkO TO fuNguje VÝHODA

Web Control Limituje prístup k webstánkam podľa kategórií.

Umožňuje vytvoriť pravidlá pre skupiny užívateľov, ktoré budú podliehať vašim 
firemným politikám.

Obmedzte neproduktívne surfovanie Internetom, zaveďte pravidlá pre Internetovú 
komunikáciu a zablokujete prístup k vybraným stránkam a kategóriam stránok. 
Nastavenia vám napríklad umožňujú zakázať prístup na sociálne siete alebo na súkromné 
emailové kontá, čím odľahčíte dátový tok firemnej siete.

Nízke nároky na systém Prináša overenú ochranu, pričom prenecháva viac systémových prostriedkov, 
pre programy, ktoré každodenne využívate.

ESET Endpoint riešenia udržujú firemné počítače v dobrom stave a nízke nároky 
na systém predlžujú životnosť hardvéru. Vaši zamestnanci tak nemusia riešiť problémy 
so spomalenými počítačmi a môžu sa lepšie sústrediť na pracovné úlohy.

Prezentačný mód Blokuje pop-up odkazy a odloží naplánované úlohy na neskôr ak je počítač v režime 
celej obrazovky.

S prezentačným módom sa vyhnete nepríjemným rušivým momentom počas prezentácií 
a iných činností v režime na celú obrazovku.

Modulárna inštalácia Dáva vám možnosť vybrať si z voliteľných komponentov: firewall, antispam, web 
control, správa zariadení, podpora pre Microsoft NAP a kontrola prístupu na web.

Táto funkcia minimalizuje vyťaženie CPU, pamäte a diskového priestoru, vďaka čomu 
môžete používať aj staršie počítače a nemusíte investovať do nového hardvéru.

Efektivita zamestnancov
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VLASTNOSŤ AkO TO fuNguje VÝHODA

Centralizovaná správa Umožňuje spravovať firemné bezpečnostné riešenia ESET pomocou 
administrátorskej konzoly.

ESET Remote Administrator vám umožňuje držať IT rozpočet pod kontrolou. Tento nástroj 
je kompatibilný so všetkými verziami bezpečnostného softvéru ESET. Umožňuje spravovať 
všetky počítače, servery, smartfóny a dokonca aj virtuálne systémy z jedinej konzoly, bez 
ohľadu na operačný systém spravovaného zariadenia.

Správa založená na roliach Umožňuje prideliť rôzne úrovne privilégií jednotlivým užívateľom ESET Remote 
Administrator.

Audit užívateľov pomocou ESET Remote Administrator.

Vynucovanie komplexných hesiel.

Správa založená na rolách uľahčuje život vašemu IT tímu – umožňuje delegovať 
zodpovednosť na jednotlivých správcov a skupiny. Detailné protokoly auditu 
zjednodušujú sledovanie administrátorských aktivít.

Dynamické klientske skupiny Ponúka vytvorenie dynamických skupín klientov na základe rôznych parametrov. Bezpečnostné pravidlá sa dajú rýchlo a jednoducho upraviť pre jednotlivé skupiny 
užívateľov. Dynamické skupiny sa vytvárajú v reálnom čase na základe špecifikovaných 
podmienok a urýchľujú riešenie potenciálnych bezpečnostných udalostí.

upozornenia na udalosti Špecifikujte parametre notifikácií a reportov, alebo si vyberte z viac než 
50 formátov pre rozličné udalosti týkajúce sa systému alebo klientských počítačov.

Prináša možnosť nastaviť prah pre notifikácie o udalostiach.

Táto funkcia šetrí čas vašich IT administrátorov, ktorí podrobným nastavením notifikácií 
získajú možnosť rozhodovať o dôležitosti, čase, množstve zasielaných notifikácií. Vyhnú 
sa tak zbytočnému preťaženiu nepodstatných informáciami.

Vzdialená inštalácia Vykonáva vzdialenú inštaláciu softvéru od spoločnosti ESET na viacero koncových 
zariadení naraz.

Vzdialená inštalácia je vynikajúcim nástrojom na hromadné a rýchle zavedenie 
bezpečnostných riešení ESET v sieti. Môžete ich inštalovať s požadovanou konfiguráciou 
z centrálnej administrátorskej konzoly.

export/import politík Umožňuje importovať, exportovať a upravovať politiky vo formáte XML. Exportujte si nastavenia, ktoré vám vyhovujú, upravte si ich presne ako potrebujete 
a použite ako v šablóne pre bezpečnostné politiky. Ušetríte čas a vyhnete sa zbytočným 
chybám.

Vzdialená správa modulov Vzdialene aktivuje alebo deaktivuje ochranné moduly inštalované na klientských 
počítačoch, vrátane firewallu, anti-stealth modulu, rezidentného štítu, ochrany 
prístupu na web a ochrany emailového klienta.

Automatické reaktivovanie môžete nastaviť na 10 minút, 30 minút, 1 hodinu, 
4 hodiny a nikdy.

Umožní skrátiť čas údržby systému vzdialeným vypnutím a zapnutím jednotlivých 
modulov.

Efektivita administrátorov
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VLASTNOSŤ AkO TO fuNguje VÝHODA

Real-time webové rozhranie Zabezpečuje kompletný prehľad o bezpečnosti firemnej siete a umožňuje vám 
skontrolovať bezpečnostný status nech ste kdekoľvek.

Webové rozhranie poskytuje prehľad bezpečnostného stavu siete s najaktuálnejšími 
informáciami, a prístup k dôležitým informáciam mimo firemnej siete.

Podpora viacerých formátov 
protokolov

Možnosť ukladať protokoly v bežných formátoch (CSV, jednoduchý text, protokol 
udalostí Windows) spracovateľných SIEM nástrojmi.

Ukladanie protokolov na strane endpointov pre neskoršie využitie.

Využite výhody podrobných protokolov v rôznych formátov pre detailné sledovanie a rýchlu 
analýzu bezpečnostných udalostí, napríklad pomocou SIEM (Security Information and 
Event Management) nástrojov tretích strán.

Hlásenia zo správy zariadení Správa zariadení ponúka podrobné a prehľadné protokoly a reporty pre všetky 
udalosti týkajúce sa zariadení.

Monitorovanie používania výmenných médií a zariadení v celej firme, so všetkými 
potrebnými informáciami na jednom mieste.

Podpora RSA enVision Integrácia so SIEM nástrojom RSA enVision prostredníctvom plug-inu. Podpora pre RSA enVision zaručuje jednoduchú a priamočiaru integráciu s týmto 
populárnym SIEM nástrojom.

eSeT SysInspector Vykonáva hĺbkovú analýzu endpointov a identifikuje potenciálne 
bezpečnostné riziká.

Dáva vašim administrátorom všetky nástroje na rýchlu identifikáciu potenciálnych 
bezpečnostných rizík a ich proaktívnu nápravu.

Hlásenia
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Správa aktualizácií

VLASTNOSŤ AkO TO fuNguje VÝHODA

Randomizácia 
vykonávaných úloh

Nastaví náhodný čas spustenia pre naplánované bezpečnostné úlohy. Táto funkcia zabraňuje vzniku neželaných spomalení spôsobnených oneskorenou 
odpoveďou zo serverov, a taktiež predchádza „AV búrkam“ na virtuálnych staniciach. 
Úlohy naplánované na rovnaký čas, tak nespôsobia negatívne dopady na systém a sieťovú 
komunikáciu.

Rollback aktualizácií Vráti bezpečnostné moduly a databázu vírusových vzoriek 
na predchádzajúcu verziu.

Dáva vám možnosť vyriešiť problémy s nekompatibilitami alebo inými systémovými 
konfliktami pomocou rollbacku vírusových databáz a aktualizácií modulov pomocou 
niekoľkých klikov.

Oneskorenie aktualizácií Prináša možnosť sťahovať aktualizácie z troch špecializovaných serverov: 
pre-release verzia (beta testeri), bežná verzia (bežní užívatelia) a oneskorená 
verzia (12 hodín po bežnej verzii).

Udržuje vaše systémy v perfektnom stave 24 hodín denne. Antivírusové aktualizácie pre 
kriticky dôležité systémy sú oneskorené, čím sa minimalizujú prípadné výpadky.

Lokálny aktualizačný server Šetrí internetové pripojenie, pretože aktualizácie sa sťahujú len raz do lokálneho 
mirror servera.

Podpora pre zabezpečený komunikačný kanál HTTPS.

Lokálny aktualizačný server necháva viac priestoru pre online služby, ktoré potrebujete 
pre bezchybné fungovanie vašej spoločnosti.

Rýchlejší prístup k databázam Poskytuje optimalizovaný prístup k databáze s informáciami o bezpečnosti 
endpointov.

Rýchlo odpovedajúca databáza znamená, že reportovanie a agregácia dát v sieti prebieha 
rýchlo a nezdržuje vašich administrátorov od iných úloh.

Premazávanie databázy Umožňuje nastaviť atribúty súvisiace s kapacitou, ako napríklad čas držania 
a prahové hodnoty pre jednotlivé položky držané v databáze.

Rozhodnite sa ukladať len tie protokoly, ktoré sú pre vás dôležité, a šetrite diskový 
priestor pre iné účely.

Podpora Microsoft NAP System Health Validator (SHV) plug-in na strane servera klientský System Health 
Agent (SHA).

Garantuje plný prístup do siete pre zariadenia dodržiavajúce firemné politiky 
zabezpečenia a blokuje nevyhovujúcich klientov.

Microsoft NAP udržuje kontrolu nad stavom zariadení, ktoré sa pripájajú do vašej siete. 
NAP plug-in prináša efektívny nástroj, ako uplatňovať vašu firemnú bezpečnostú politiku 
v praxi.
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