Bezpečnostní
IT experti
na vašej strane
Váš IT bezpečnostný partner,
ktorému dôverujú zákazníci aj analytici

Odborníci na
kybernetickú bezpečnosť
vždy na vašej strane
Nezávislosť, čestnosť, prehľad
a odbornosť sú piliermi, na ktorých ESET
buduje svoje oceňované IT bezpečnostné
riešenia.
Ako jedna z mála súkromných
firiem zameraných na IT bezpečnosť
a pôsobiaca na celosvetovej úrovni,
sme hrdí, že sme v rukách skutočných
bezpečnostných nadšencov, tvorcou
nášho prvého softvéru. Posilnení ich
víziou a bez nátlaku investorov máme
absolútnu slobodu vytvárať správne
rozhodnutia pre maximalnu ochranu
našich zákazníkov. Práve táto sloboda
je jedným z kľúčových faktorov, ktoré
stoja v pozadí viac ako 20-ročného
neustáleho finančného rastu a expanzie
do celého sveta.
Naša čestnosť sa neodvíja iba
od prísnych nariadení, ktoré sa na nás
ako na spoločnosť sídliacu v Európskej
únii vzťahujú. Je integrálnou súčasťou
spoločnosti ESET už od jej vzniku.
Od začiatku vzniku sme presvedčení,
že bezpečnosť nemôže existovať
bez dôvery klientov. Tú získavame
zodpovednou činnosťou v oblasti
IT bezpečnosti, maximálnou
transparentnosťou a silou neuchyľovať
sa k síce módnym, no často prázdnym
frázam. Naši odborníci sa o svoje

zistenia a vedomosti pravidelne delia
so študentmi na univerzitách, odborníkmi
na globálnych konferenciách, ale tiež
prostredníctvom nášho uznávaného
blogu welivesecurity.com zameraného na
IT bezpečnosť. Rovnako spolupracujeme
s orgánmi činnými v trestnom konaní
v boji proti kyberzločinu z rozličných
oblastí. Aj napriek tomu nie sme zaviazaní
nikomu – ani vláde, ani spravodajským
službám, ani vplyvným organizáciám
či jednotlivcom.
Naším pravidlom je počúvať vždy
zákazníka. Vy ste naša inšpirácia.
Od vašich potrieb sa odvíjajú naše kroky.
Aj napriek tomu, že sme úplne nezávislí,
naša práca závisí od vás.
Dôkladný prehľad v spojení s výskumom
prebiehajúcim v trinástich globálnych
výskumných a vývojových centrách
a strojovým učením trénovaným ľuďmi
umožňujú našim odborníkom vytvárať
viacvrstvové technológie, ktoré posúvajú
úroveň kvality ochrany aj v tých
najväčších organizáciách na úplne inú
úroveň.
A to všetko preto, že chceme byť vždy
na vašej strane.
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Už viac ako 30 rokov organizáciám a ľuďom pomáhame chrániť ich digitálny
svet. Z malej dynamickej spoločnosti sme narástli na digitálnu značku. Zmenilo
sa veľa, no naše úmysly, naša filozofia a hodnoty zostávajú nezmenené.
Chceme vytvoriť bezpečnejší digitálny svet, v ktorom si ľudia aj organizácie
môžu odvšadiaľ naplno užívať bezpečnejšie technológie.

Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

„Sme presvedčení, že naše umiestnenie
v kvadrante Challengers svedčí o tom, že neustále
napredujeme a firmám prinášame len to najlepšie
z ochrany koncových zariadení bez zaťažovania
ich systémov či vzniku zbytočných dodatočných
nákladov.“
Ignacio Sbampato,
obchodný riaditeľ spoločnosti ESET

ESET je podľa Gartner Magic
Quadrant for Endpoint
Protection Platform jediným
vyzývateľom pre rok 2018.
V prípade firmy ESET, ktorá bola v správe Magic
Quadrant analytickej spoločnosti Gartner ako jediná
zaradená do kvadrantu Challengers, sa posudzovala
zrealizovateľnosť a ucelenosť vízie v oblasti ochrany
koncových zariadení.

* Zdroj: Gartner, „Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms“, Ian McShane, Avivah Litan, Eric Ouellet, Prateek Bhajanka, 24. január 2018.
Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt alebo službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a ani používateľom
technológií neodporúča, aby si vyberali výrobcov s najvyšším hodnotením či iným označením. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej
organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje v súvislosti s týmto výskumom nijaké záruky, či už
vyjadrené, alebo predpokladané, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

RIEŠENIE ESET ENDPOINT SECURITY JE DRŽITEĽOM BRONZOVEJ
GARTNER PEER INSIGHTS CUSTOMER CHOICE AWARD ZA ROK 2017
V KATEGÓRII PLATFORIEM NA OCHRANU KONCOVÝCH ZARIADENÍ.*
V rámci tohto ocenenia sú
dodávatelia hodnotení overenými
koncovými používateľmi z oblasti
IT, ako aj firemnými používateľmi,
ktorí majú skúsenosti s nákupom,
implementáciou alebo používaním
konkrétneho firemného riešenia,
ktoré následne hodnotia. Konečné
hodnotenie je výsledkom
počtu recenzií od koncových
používateľov, ako aj celkového
hodnotenia používateľov.

Za všetky kategórie získalo
riešenie ESET Endpoint Security
od 116 firemných používateľov
hodnotenie 4,7 z 5, pričom
vyzdvihovaná bola jeho integrácia
a jednoduché nasadenie, služby
a podpora, skoré reakcie výrobcu
a kvalita technickej podpory.
https://www.eset.com/int/about/why-eset/industry-analyst-recognition/

Logo Gartner Peer Insights Customer Choice je ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a v tomto dokumente sa
používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.
Hodnotenia Gartner Peer Insights sú tvorené subjektívnymi názormi jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa odvíjajú od ich skúseností, a nereprezentujú
názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.
Ocenenia v súťaži Gartner Peer Insights Customer Choice Awards sa udeľujú na základe subjektívnych názorov jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa
odvíjajú od ich skúseností, počtu uverejnených recenzií na portáli Gartner Peer Insights a celkového hodnotenia daného výrobcu na trhu, a to spôsobom uvedeným
na stránke http://www.gartner.com/ reviews-pages/peer-insights-customer-choice-awards/, a nemali by byť interpretované ako názory spoločnosti Gartner alebo
jej pridružených spoločností.
https://www.gartner.com/reviews/customer-choice-awards/endpoint-protection-platforms
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„Overený produkt, vysoká kvalita
a zároveň nízke nároky na zdroje.“
https://www.gartner.com/reviews/review/view/346590?companySize=9900%7C9901%7C9902%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&reviewRating=5

Prečo zákazníci dôverujú
spoločnosti ESET?
(Podľa hodnotení Gartner Peer Insights v kategórii platforiem na ochranu koncových zariadení)

„Potrebujeme nielen nízku záťaž, ale aj účinnú
ochranu pred vírusmi. Malo by ísť o ucelené riešenie
na zabezpečenie siete, nie len akýsi súbor rôznych
antivírusových nástrojov. Po vyskúšaní a porovnaní
sa naši kolegovia na oddelení jednohlasne
rozhodli pre antivírusový softvér ESET. Všimli sme
si, že používanie antivírusového softvéru ESET
je bezproblémové: proces inštalácie je jednoduchý
a rýchly. Rýchla je aj aktualizácia detekčných
modulov (v prípade každého modulu iba niekoľko
kilobitov), pričom aktualizácie a kontroly nemajú
vplyv na rýchlosť počítača.“
IT technik vo výrobnom priemysle (výnos: 1 – 3
miliardy USD)
https://www.gartner.com/reviews/review/view/346590?companySize=9900%7C9901%7C9902%7C9903
%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&reviewRating=5

Hodnotenia Gartner Peer Insights sú tvorené subjektívnymi názormi jednotlivých koncových používateľov,
ktoré sa odvíjajú od ich skúseností, a nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených
spoločností.

„Tento predajca je
ukážkovým príkladom
rýchlych reakcií.
Na moje otázky
odpovedal oveľa
rýchlejšie, než som
očakával.“
IT správca v oblasti
vzdelávania

https://www.gartner.com/reviews/review/view/
345576?companySize=9900%7C9901%7C9903%
7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&review
Rating=5

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

s ochranou od spoločnosti ESET
už od roku 2011
3-krát predĺženie a 2-krát
rozšírenie licencie

s ochranou od spoločnosti ESET
už od roku 2016
viac ako 14-tisíc koncových
zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET
už od roku 2016
viac ako 4 000 e-mailových adries

ISP bezpečnostný partner
od roku 2008
2 milióny zákazníkov

NIEKTORÉ Z NAŠICH NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

ESET
Symantec
Trend Micro
Kaspersky Lab
McAfee

58 mb
153.2 mb
392.6 mb

NAJMENŠIE ZAŤAŽENIE
SIETE SPOMEDZI VŠETKÝCH
TESTOVANÝCH VÝROBCOV

595.1 mb
977.2 mb
2533.2 mb

Sophos
Zdroj: AV-Comparatives: Network Performance Test, Business Security Software
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64 % zákazníkov spoločnosti
ESET zaznamenalo návratnosť
investícií do 6 mesiacov,
75 % do 9 mesiacov
Na základe výsledkov nezávislých prieskumov uskutočnených tretími stranami, v ktorých mali firemní
zákazníci spoločnosti ESET ohodnotiť svoje skúsenosti s používaním riešení ESET.
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ESET V ČÍSLACH

Vyše 110 miliónov

Vyše 400-tisíc

Vyše 200

13

používateľov
po celom svete

firemných
zákazníkov

krajín
a teritórií

globálnych
R&D centier

Overené a spoľahlivé.
Oceňované globálne
riešenia pre partnerov
na celom svete
Sme si vedomí toho, že firemné prostredia sú rôznorodé. ESET preto poskytuje
multiplatformové riešenia pre všetky operačné systémy, ktoré v rámci vašej
firemnej siete používate. Sprístupnenie rovnakých funkcií všetkým používateľom
je pre nás kľúčové. Preto pokrývame široké spektrum rôznych operačných
systémov vrátane systémov macOS, iOS, Android, IBM Domino a Linux.

Centrála

Regionálne centrá

Európske pobočky
Praha (CZ)

Singapur (SG)
Mníchov (DE)
Krakov (PL)

Krakov (PL)

Tokio (JP)

Praha (CZ)
Mníchov (DE)

Singapur (SG)

Svetové pobočky

Výskum a rozvoj

Praha (CZ)
Singapur (SG)
Krakov (PL)
Mníchov (DE)
Tokio (JP)

Mníchov (DE)
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Prečo chcú zákazníci
spolupracovať s firmou
ESET?
Môžeme sa rozhodovať slobodne a vždy podľa toho,
čo považujeme za najlepšie pre svojich zákazníkov.

ZABEZPEČENIE

SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO

• Nemáme dlhy a ani pôžičky.

• Naša spoločnosť nie je na predaj.

• Nie sme závislí od jedného
segmentu alebo niekoľkých
veľkých zákaziek.

&

• Nie sme závislí od investorov a ani
žiadnych nehľadáme.
• Nie sme pod tlakom akcionárov,
ktorí chcú vidieť rýchlu návratnosť
investícií (ROI).

• Naše zdroje príjmov
sú rozmiestnené
rovnomerne.

VÝNOSY
SPOLOČNOSTI
ESET

ZAMESTNANCI
SPOLOČNOSTI
ESET
v miliónoch €

Viac ako tretina
zamestnancov spoločnosti
ESET pracuje v oblasti
výskumu a vývoja
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Prečo sa zákazníci
spoliehajú na
technológie ESET?
(Podľa hodnotení Gartner Peer Insights v kategórii platforiem na ochranu koncových zariadení)

„Nízka miera využívania systémových zdrojov.
Veľmi efektívna detekcia a heuristika. Bohaté
možnosti konfigurácie pravidiel. Malý počet
falošných poplachov. Pri predošlej platforme
na ochranu koncových zariadení sme mali problém
s veľkým množstvom falošných poplachov.
Ich riešenie nás stálo príliš veľa času. Po ročnej
skúsenosti používania riešení spoločnosti ESET
sa u nás nevyskytol ani jediný. Okrem toho sme
si všimli, že systémové zdroje potrebné na fungovanie
tejto platformy sa výrazne znížili. Znížilo sa vyťaženie
pamäte a CPU. A aj výkon siete je oveľa lepší.“
Inžinier technológií pre zamestnancov vo firme z oblasti médií
Veľkosť firmy: 3 – 10 miliárd USD
Implementačná stratégia: iba spolupráca s výrobcom

https://www.gartner.com/reviews/review/view/393576?companySize=9900%7C9901%7C9902%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&reviewRating=5

Hodnotenia Gartner Peer Insights sú tvorené subjektívnymi názormi jednotlivých koncových používateľov,
ktoré sa odvíjajú od ich skúseností, a nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

Naše produkty
a technológie
stoja na troch
pilieroch

ESET LIVEGRID®

MACHINE LEARNING

ODBORNÉ ZNALOSTI

Keď sa objaví
novovzniknutá hrozba,
napríklad ransomware,
súbor sa odošle do nášho
cloudového systému
LiveGrid® na ochranu
pred malvérom. Tam
sa hrozba aktivuje
a monitoruje sa jej
správanie. Výsledky
z tohto systému sa
v priebehu niekoľkých
minút poskytnú globálne
všetkým koncovým
zariadeniam bez potreby
akejkoľvek aktualizácie.

Spoločnosť ESET
vyvinula vlastný
mechanizmus
strojového učenia.
Využíva kombinované
možnosti neurónových
sietí a manuálne
vybratých algoritmov
a správne označuje
prichádzajúce vzorky
ako čisté, potenciálne
nechcené alebo
škodlivé.

Najlepší odborníci na IT
bezpečnosť poskytujú
svoje špičkové vedomosti
a skúsenosti, vďaka čomu
sú neustále k dispozícii
aktuálne informácie
o hrozbách.

O spoločnosti ESET
a jej špičkových
technológiách

POKROČILÁ KONTROLA
PAMÄTE

DETEKCIA SPRÁVANIA
A BLOKOVANIE – HIPS

Jedinečná ESET technológia, ktorá
efektívne reaguje na charakteristiku
súčasného malvéru – intenzívne
využívanie maskovania a šifrovania.
Monitoruje správanie škodlivého
procesu a skontroluje ho ihneď
po odhalení v pamäti.

Systém HIPS monitoruje činnosť
systému a používa vopred
definovaný súbor pravidiel,
pomocou ktorých identifikuje
a blokuje podozrivé správania
systému, aby sa zabránilo
potenciálne škodlivej aktivite.

CLOUDOVÝ SYSTÉM
OCHRANY PRED MALVÉROM

RANSOMWARE
SHIELD

Neznáme, potenciálne škodlivé
aplikácie a ďalšie možné hrozby sa
monitorujú a odosielajú do cloudu
ESET pomocou systému odozvy
ESET LiveGrid®.

Monitoruje a vyhodnocuje všetky
spustené aplikácie na základe ich
správania a reputácie. Cieľom je
odhaľovať a blokovať procesy,
ktoré sa svojou aktivitou podobajú
na ransomware.

Podrobné informácie o technológiách spoločnosti ESET nájdete na stránke
www.eset.sk/technologie
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„Perfektné riešenie pre našu spoločnosť.“
https://www.gartner.com/reviews/review/view/347102?companySize=9900%7C9901%7C9902%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&reviewRating=5

Prečo zákazníci oceňujú
odborné znalosti
spoločnosti ESET?
(Podľa hodnotení Gartner Peer Insights v kategórii platforiem na ochranu koncových zariadení)

„Technici spoločnosti ESET pre našu firmu dôkladne navrhli riešenie a okamžite
nasadili skúšobnú verziu produktu ESET Endpoint Antivirus, antivírusového
softvéru, ktorý u nás počas mesiaca zneškodnil veľké množstvo cirkulujúcich
vírusov, zvýšil rýchlosť siete a zlepšil nám pracovnú efektivitu. Na jeho
fungovanie postačí málo systémových zdrojov a bez problémov si poradí
aj v starých počítačoch. Vďaka spoľahlivej ochrane, efektívnym antivírusovým
funkciám, ako aj pozoruhodne nízkej záťaži je pre nás antivírusový softvér ESET
v porovnaní s riešeniami od iných značiek jasným víťazom.“
Technik vo firme z odvetvia výrobného priemyslu
Veľkosť firmy: 3 – 10 miliárd USD
Dátum začatia používania: 2010 alebo skôr
Implementačná stratégia: spolupráca s výrobcom aj s nezávislými
poskytovateľmi služieb
https://www.gartner.com/reviews/review/view/347102?companySize=9900%7C9901%7C9902%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&reviewRating=5

Hodnotenia Gartner Peer Insights sú tvorené subjektívnymi názormi jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa odvíjajú
od ich skúseností, a nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

OCENENIE PWNIE FOR BEST BACKDOOR

Black Hat – USA 2017

Anton Čerepanov
výskumník spoločnosti ESET

OCENENIE BLOGU WELIVESECURITY
Celosvetovo najlepší blog o IT bezpečnosti
Takmer 2 milióny fanúšikov na Facebooku

TRETIE MIESTO V SÚŤAŽI VOLATILITY PLUGIN CONTEST

2017

Peter Kálnai a Michal Poslušný
výskumníci spoločnosti ESET

ESET je jedným z mála dodávateľov bezpečnostných
riešení, ktorý dokáže nepretržite poskytovať vysokú
úroveň ochrany, a to na základe dlhoročných skúseností,
výskumu a technickým inováciám.
To nám umožňuje byť o krok vpred pred malvérom
a neustále napredovať vo vývoji našich technológií.
Naša jedinečná kombinácia technológií v koncových
zariadeniach a v cloude zabezpečuje tú najpokročilejšiu
antimalvérovú ochranu na trhu.

V praxi náš softvér dosahuje
konzistentne dobré výsledky. Zmeny
robíme, iba ak prinášajú zlepšenie.
A hneď, ako sú otestované, ich
sprístupňujeme aj vám. Vďaka
tomu sú naše riešenia vždy
na najlepšej možnej úrovni, pričom
ich aktualizujeme a vylepšujeme
každý deň.
Vďaka našej spolupráci s Google
Chrome a riešení Chrome Cleanup
skeneru a čističu, pomáhame
miliónom ľudí využívať internet
bezpečne a bez prerušenia.

V bezpečnostnej komunite okolo
spoločnosti ESET sa už roky rodia
inovatívne riešenia v oblasti IT
bezpečnosti. Sme nesmierne
hrdí na dlhoročnú aktívnu
spoluprácu s oddeleniami výskumu
na univerzitách a na to, že nás
pozývajú ako kľúčových rečníkov
na bezpečnostné konferencie. Prehľad
o našich odborných znalostiach
a najnovšom vývoji v oblasti
kybernetickej bezpečnosti nájdete
na stránke welivesecurity.com.

Prevratný
výskum

OPERÁCIA WINDIGO
Naši výskumníci pomáhali
FBI pri vyšetrovaní útoku
s názvom Operácia Windigo,
ktoré sa skončilo úspešne,
odsúdením páchateľa. Spoločnosť
ESET prispela svojimi špičkovými
odbornými znalosťami, ktoré boli
potrebné na identifikovanie pridružených
sietí. Rovnako poskytla údaje zo sinkhole
servera na identifikáciu obetí a zhotovila
dôkladnú odbornú správu.
Správa spoločnosti ESET odhalila,
že kyberzločincom v pozadí tejto operácie
sa podarilo infikovať a zneužiť viac ako 25 000
Linux serverov a pomocou nich denne vygenerovať
viac ako 35 miliónov spamových správ, ktorých
cieľom bolo získať prostredníctvom podvodných
platieb milióny dolárov.

INDUSTROYER
Keď elektrickú sieť ukrajinského
hlavného mesta Kyjev vyradil
z prevádzky kybernetický útok,
výskumníci spoločnosti ESET®
na to zareagovali ako prví.
Zanalyzovali nový dômyselný
malvér, stál za týmto útokom,
a nazvali ho Industroyer.
Išlo o najväčšiu hrozbu
zameranú na priemyselné
kontrolné systémy od čias
počítačového červa Stuxnet.
Podľa výskumníka Roberta
Lipovského bol Industroyer
„budíčkom pre všetkých ľudí
zodpovedných za bezpečnosť
systémov kľúčovej
infraštruktúry po celom
svete“.

ESET JE
UZNÁVANÝM
A SPOĽAHLIVÝM
PARTNEROM
V OBLASTI
GLOBÁLNEJ IT
BEZPEČNOSTI,
KTORÝ PRINÁŠA
NAJNOVŠIE
TECHNOLÓGIE
A POZNATKY
PRETAVENÉ DO
SLUŽIEB A RIEŠENÍ

„Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii, na nás
zanechali skvelý dojem. ESET nielenže ponúka skvelé
produkty, ale dbá aj o starostlivosť a podporu. Práve
vďaka tomu sme pod jeho krídla presunuli všetky systémy
spoločnosti Primoris.“
Joshua Collins, vedúci prevádzky dátových centier
Primoris Services Corporation, USA; viac ako 4 200 koncových
zariadení

Prečo si zákazníci vybrali
služby spoločnosti ESET?
Služby ESET perfektne dopĺňajú naše
bezpečnostné softvérové riešenia.
Nástroje a znalosti našich tímov vám
umožnia diagnostikovať a riešiť problémy
s informačnou bezpečnosťou. Podrobný
prehľad o technológiách, zdrojoch
a bezpečnostných požiadavkách
zákazníkov nám umožňuje za každých
okolností rýchlo identifikovať problémy,

určiť opravné riešenie a ponúknuť
kompletné portfólio vymedzených
služieb siahajúce od implementácie
a prispôsobenia na mieru až po školenia
a podporu. Naším cieľom je zaistiť, aby
ste vďaka profesionálnym konzultáciám
získali zo svojej investície do IT
bezpečnostných produktov čo najviac.

„Naše pripomienky nikdy nezostali
dlho bez reakcie a často nás pozývajú
na školenia zamerané na správu
produktu a jeho funkcie.“

„Za uplynulých sedem rokov ma ESET
ako používateľa ani raz nesklamal.“

Vedúci technologického oddelenia
v maloobchodnej firme
Implementačná stratégia: spolupráca
s nezávislými poskytovateľmi služieb

ISA II v oblasti štátnej správy
Implementačná stratégia: spolupráca
s výrobcom aj s nezávislými poskytovateľmi
služieb
https://www.gartner.com/reviews/review/view/337461?companySize=9900
%7C9901%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pageNum=2&pid=4983&
reviewRating=5

https://www.gartner.com/reviews/review/view/346976?companySize=9900
%7C9901%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&reviewRating=5

Hodnotenia Gartner Peer Insights sú tvorené subjektívnymi názormi jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa odvíjajú od ich skúseností,
a nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

ESET JE
UZNÁVANÝM
A SPOĽAHLIVÝM
PARTNEROM
V OBLASTI
GLOBÁLNEJ IT
BEZPEČNOSTI,
KTORÝ PRINÁŠA
NAJNOVŠIE
TECHNOLÓGIE
A POZNATKY
PRETAVENÉ DO
SLUŽIEB A RIEŠENÍ

„Vďaka skvelým funkciám na ochranu
pred malvérom či bohatej zákazníckej
základni a podpore na celom svete
by mal byť ESET zaradený do užšieho
výberu kandidátov na poskytovanie
antimalvérových riešení pre firmy.“

ESET riešeniam
dôverujú zákazníci
aj analytici
SPRÁVNE IT BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE PRE VAŠU FIRMU
Nezáleží na tom, aké nároky sa kladú
na bezpečnostné riešenie vo vašej
firme, cieľom spoločnosti ESET je
zabezpečiť, aby po celý čas boli
naše technológie na vašej strane,
využívali ste ich výhody a mohli
sa naplno sústrediť na podnikanie.
Vďaka nášmu globálnemu pôsobeniu
sa naši zákazníci môžu spoľahnúť
na neustále aktuálnu ochranu.

Môžete sa spojiť so špecializovanými
partnermi spoločnosti ESET vo
svojom jazyku vo viac ako 200
krajinách a územiach. Náš tím
si vypočuje vaše potreby, odpovie
vám na všetky otázky, poskytne plnú
podporu k produktom ESET a pomôže
s využívaním IT zabezpečenia naplno,
nech ste kdekoľvek.

„Tento produkt mi pomohol odhaliť vírusy a malvér, ktoré iné riešenia nezachytili,
takže som spokojný.“
pracovník oddelenia firemnej architektúry a technologických inovácií z oblasti výrobného priemyslu

https://www.gartner.com/reviews/review/view/365657?companySize=9900%7C9901%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&reviewRating=5

Firemné riešenia
ESET ENDPOINT
PROTECTION ADVANCED

ESET DYNAMIC
ENDPOINT PROTECTION

• Security Management Center
• Endpoint Protection Platform

• Security Management Center
• Endpoint Protection Platform
• Cloud Sandbox Analysis

ESET TARGETED
ATTACK PROTECTION

ESET ELITE TARGETED
ATTACK PROTECTION

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Security Management Center
Endpoint Protection Platform
Cloud Sandbox Analysis
Endpoint Detection & Response

Security Management Center
Endpoint Protection Platform
Cloud Sandbox Analysis
Endpoint Detection & Response
Manuálna analýza malvéru
Forenzná analýza a poradenstvo

ESET IDENTITY
& DATA PROTECTION

ESET DYNAMIC
MAIL PROTECTION

• Dvojfaktorová autentifikácia
• Endpoint Encryption

• Security Management Center
• Mail Security
• Cloud Sandbox Analysis

Ďalšie riešenia pre firmy vrátane zálohovania, prevencie úniku dát
a zabezpečenia siete nájdete na stránke www.eset.sk/enterprise.

Bezpečnostné
služby
spoločnosti ESET
K dispozícii sú vám naši špičkoví experti na IT bezpečnosť,
ktorí okamžite reagujú na nové, neznáme alebo pokročilé
hrozby a poskytujú v tejto oblasti odborné školenia.

ESET THREAT MONITORING

IMPLEMENTAČNÉ SLUŽBY

Experti zo spoločnosti ESET
monitorujú vašu firemnú sieť
a zabezpečenie koncových zariadení.
V prípade podozrivých udalostí, ktoré
si vyžadujú vašu pozornosť, upozornia
vaše bezpečnostné tímy.

Využite znalosti našich tímov
na riešenie špecifických problémov
s IT bezpečnosťou, ktorým vaša
firma čelí. Nezabúdajte, že správna
konfigurácia hneď od začiatku zvyšuje
vaše šance na úspech.

ESET THREAT HUNTING

MIKROAKTUALIZÁCIE ESET

Experti zo spoločnosti ESET pomáhajú
zákazníkom prešetriť údaje, udalosti
a výstrahy vygenerované riešením
ESET Enterprise Inspector. V rámci
toho tiež poskytujú analýzu príčin
vzniku, forenzné vyšetrovanie,
ako aj odporúčaný postup riešenia.

Aktuálne zabezpečenie pre prevádzky
s veľmi obmedzeným prístupom
na internet, napríklad cez GPRS,
satelitný alebo rádiový prenos.

TECHNICKÁ PODPORA
ESET PREMIUM
Technická podpora ESET Premium
poskytuje nepretržitý prístup
k špecialistom technickej podpory,
ktorí vám radi pomôžu pri inštalácii
dôležitých aktualizácií, počas
migrácie, ale aj s inými požiadavkami.

SPÄTNÁ VÄZBA OD NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Čo zákazníci hovoria
o produktoch ESET?
(Podľa hodnotení Gartner Peer Insights v kategórii platforiem na ochranu koncových zariadení)

„Najlepší spôsob, ako minimalizovať
čas strávený odstraňovaním infekcií
z koncových zariadení, je úplne im
zabrániť.“

„Platformu na ochranu koncových
zariadení sme si vybrali, aby sa nám
zlepšila detekcia hrozieb a pribudla
detekcia potenciálne nechceného
softvéru a aby sme mali dostatok
možností konfigurácie v našom skutočne
rôznorodom prostredí. ESET nám
to všetko poskytol.
Nevyniká len pri hrozbách založených
na signatúrach, ale aj v heuristickej
detekcii. Táto platforma nám v porovnaní
s tou predošlou priniesla výrazný úbytok
falošných poplachov a takisto znížila
požiadavky na systémové zdroje potrebné
na jej prevádzkovanie. Keďže máme
skutočne zložité prostredie, falošný
poplach u nás neprichádza do úvahy.
Naša predošlá platforma na ochranu
koncových zariadení neodhaľovala
potenciálne nechcený softvér. ESET nám
tieto aplikácie pomáha identifikovať,
odstraňovať a zabraňovať jeho výskytu
v zariadeniach. Konzola umožňuje
spravovať všetky možnosti konfigurácie
cez webové rozhranie a poskytuje
zrozumiteľné zobrazenie, vďaka ktorému
máme rýchly prehľad o stave svojho
prostredia.

Počas tých dvoch rokov, čo už platformu
na ochranu koncových zariadení ESET
používame, pravidelne pribúdajú drobné
zmeny, ako aj zmeny možností konzoly
na správu, vďaka ktorým sa neustále
zlepšuje ochrana pred novými hrozbami.
Do tejto platformy i konzoly neustále
pribúdajú nové funkcie a ich používateľské
rozhranie sa optimalizuje.
ESET takisto rýchlo vydáva aktualizácie
pre nové verzie operačných systémov.
Platformu mal pre nás v podstate
nachystanú ešte oveľa skôr, než sme my
sami boli pripravení na nasadenie nových
verzií operačného systému. Pri predošlej
platforme sa nám často stávalo, že sme
na podporu nového operačného systému
museli čakať aj niekoľko mesiacov. Nový
operačný systém sme museli otestovať,
potom k nám dorazila podpora danej
platformy, a potom sme museli znova
čakať na ďalšie testovanie. Teraz môžeme
platformu na ochranu koncových
zariadení testovať súčasne s novou
verziou operačného systému. Vďaka
tomu môžeme nové verzie operačných
systémov nasadzovať oveľa rýchlejšie.”
Technológ vo firme z oblasti médií
Veľkosť firmy: 3 – 10 miliárd USD
Implementačná stratégia: iba spolupráca
s výrobcom

https://www.gartner.com/reviews/review/view/393576?companySize=9900
%7C9901%7C9902%7C9903%7C9905%7C9906%7C9904&pid=4983&review
Rating=5

Hodnotenia Gartner Peer Insights sú tvorené subjektívnymi názormi jednotlivých koncových používateľov,
ktoré sa odvíjajú od ich skúseností, a nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

CELÉ NAŠE PORTFÓLIO
PRODUKTOV A SLUŽIEB NÁJDETE NA STRÁNKE
WWW.ESET.SK/ENTERPRISE

