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AKO FUNGUJE

Antivírus a Antispyware Eliminuje rôzne typy hrozieb vrátane vírusov, rootkitov, červov a spywaru.

Rezidentná kontrola servera poskytuje v reálnom čase ochranu pri prístupe k uloženým dátam.

Využíva pokročilú technológiu ThreatSense®, ktorá je kombináciou rýchlosti, presnosti a minimálneho vplyvu 
na systém.

Multiplatformová ochrana Eliminuje malvér útočiaci na všetky platformy vrátane operačných systémov Windows, Mac a Linux.

Zabraňuje šíreniu malvéru medzi platformami.

Nízka záťaž systému Poskytuje overenú ochranu a zároveň ponecháva viac systémových prostriedkov pre dôležité úlohy servera.

Vzdialená správa Je kompatibilný s programom ESET Remote Administrator a podporuje správu prostredníctvom webového 
rozhrania.

Umožňuje naplánovať kontroly, akcie a úlohy zabezpečenia.

Umožňuje vám prispôsobiť detailnosť  logovania jednotlivých udalostí, ako aj prispôsobovať reporty tak, aby 
spĺňali vaše firemné bezpečnostné politiky.

Riešenie nezávislé  
od distribúcie

Spoločnosť ESET poskytuje inštalačné programy pre väčšinu obľúbených distribúcií systémov založených 
na systéme Unix vrátane systémov RedHat a SuSE, ktoré vyhovujú štandardu  
File-System-Hierarchy.

Nevyžaduje žiadne externé knižnice okrem LIBC.

 ESET® File Security pre Linux/FreeBSD

Operačné systémy:

Linux: 
Jadro verzie 2.6.x; 
glibc 2.3.6 alebo novšie 
Modul jadra Dazuko 2.0.0 alebo vyšší (voliteľné)

FreeBSD: 
Verzia 6.x alebo 7.x a 8.x

Architektúra procesora:
Intel®/AMD® x86/x64

Spýtajte sa na prémiovú 
podporu ESET a získajte prístup 
k IT profesionálom 365/24/7.
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