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Oceňovaná technológia ESET NOD32® 
prináša vášmu podnikaniu najvyššiu úroveň 
bezpečnosti.

Získajte kontrolu nad bezpečnosťou offline 
zariadení a prispôsobujte pravidlá kontroly 
podľa vašich potrieb. Udržte vysokú úroveň 
bezpečnosti na všetkých zariadeniach s naším 
novým a jednoduchým nástrojom vzdialenej 
správy.

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.

správa vymeniteľných médií Chráni váš systém pred zariadeniami, ktoré nemajú povolenie, ako CD, DVD či USB.
Umožňuje vám zostať v súlade s firemnými smernicami vytvorením pravidiel pre používateľské skupiny.

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

Používanie

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.

nízke systémové požiadavky 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, čím zvyšuje jeho životnosť.

Vzdialená správa ESET Endpoint riešenia sú plne ovládateľné cez technológiu ESET Remote Administrator. 
Webová konzola vám umožní spúšťať úlohy, meniť nastavenia, zbierať záznamy a dostávať správy 
o celkovom bezpečnostnom stave vašej siete.
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Dosiahnite viac s pomocou našich 
špecialistov, ktorí vám poradia, keď to 
budete potrebovať. Navyše v slovenčine.
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