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ESET Endpoint Security

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 zrýchlenie skenovania s minimom
falošných poplachov.

NEW 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.

NEW Webová kontrola

Komplexné riešenie pre firemné endpointy s viacúrovňovou
ochranou - antivírus, antispyware, firewall a kontrola webu.
Súčasťou je aj vzdialená správa, vďaka ktorej môžete spravovať
bezpečnosť jednoducho a pohodlne z jednej konzoly.

Systémové požiadavky:
Windows® 7, Vista, XP, 2000,
Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2

Architektúra procesora:
Intel®/AMD® x86/x64

Dáva vám možnosť eliminovať prístup k vybraným kategóriám stránok na základe našej cloudovej databázy.
Vytvorte si podrobné pravidlá pre užívateľské skupiny podľa vašej firemnej politiky a zablokujte stránky, ktoré
generujú vysoký objem prenesených dát..

Detekcia dôveryhodných zón

Umožňuje nastaviť dôveryhodné siete a ochrániť pripojenia pomocou prísneho režimu. Vďaka tomu budú firemné
notebooky neviditeľné na verejných Wi-Fi sieťach v hoteloch, na letiskách a na konferenciách.

Obojsmerný firewall

Zabraňuje neautorizovanému prístupu do systému a chráni firemné dáta. Vzdialená správa poskytuje nástroj na
agregáciu pravidiel firewallu, ktorý zjednodušuje zosúladenie profilov firewallu vo firemnej sieti.

Klientský antispam

Ochráni firemnú komunikáciu pred spamom a emailovými hrozbami. Môžete si nastaviť zoznam povolených
a zakázaných kontaktov, ako aj parametre automatického učenia antispamu pre jednotlivých klientov aj celé
skupiny. Natívna podpora Microsoft Outlooku a filtrovanie protokolov POP3, IMAP, MAPI a HTTP.

NEW Správa zariadení

Umožňuje zakázať prístup neznámym médiám a zariadeniam na základe rôznych parametrov. Druhy prístupu (na
čítanie, zápis, blokovanie) môžete nastaviť pre individuálne médiá, zariadenia, užívateľov a užívateľské skupiny.

NEW Inštalácia s voliteľnými
komponentami

Vyberte si z nasledujúcich bezpečnostných komponentov: firewall, antispam, kontrola webu, kontrola zariadení,
podpora Microsoft NAP a kontrola prístupu na web. Inštalované moduly je možné na diaľku vypínať alebo zapínať.

Nízke nároky na systém

Vďaka nízkym nárokom je ochrana ESET ešte účinnejšia a rýchlejšia . 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.

NEW Podpora viacerých
formátov protokolov

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

priekopník antivírusového priemyslu s 20 -ročnou históriou

