
Ochrana údajov pre firmy všetkých veľkostí.

NIEKTORÍ Z NAŠICH ZÁKAZNÍKOV

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových 
služieb 2 miliónom zákazníkov od roku 2008

Viac než 14 000 koncových zariadení chránených 
spoločnosťou ESET od roku 2017

Viac než 9 000 koncových zariadení chránených 
spoločnosťou ESET od roku 2016

Viac než 4 000 e-mailových schránok chránených 
spoločnosťou ESET od roku 2016

O spoločnosti ESET
PREHĽAD RIEŠENIA



Šifrovanie údajov na koncových 
zariadeniach vám pomôže 
zabezpečiť súlad s nariadeniami 
o ochrane údajov

Ktoré šifrovacie 
riešenie ESET 
je pre vás najlepšie?

SÚLAD 
S NARIADENIAMI 
O OCHRANE ÚDAJOV

Bezpečným šifrovaním 
uchovávaných osobných 
údajov sa môže vaša firma 
alebo organizácia lepšie chrániť 
v prípade narušenia systému. 
Ak sú totiž údaje riadne 
zašifrované, pravdepodobnosť, 
že regulačné orgány budú takéto 
incidenty považovať za porušenie 
predpisov, je oveľa menšia.

VZDIALENÉ MONITOROVANIE 
ŠIFROVANIA 
NA POUŽÍVATEĽSKÝCH 
POČÍTAČOCH

Vzdialená správa šetrí čas a uľahčuje 
správcovi plnenie jeho povinností. Prekročte 
pomyselné hranice správy bezpečnostných 
produktov a spravujte ESET Full Disk 
Encryption pomocou konzol vzdialenej 
správy ESET. Alebo toto kompletné 
šifrovacie riešenie spravujte pomocou nášho 
cloudového servera.

JEDNODUCHÉ, 
NO ÚČINNÉ RIEŠENIE 
NA OCHRANU ÚDAJOV

Šifrovacie riešenia ESET vám 
umožnia bezpečne šifrovať 
pevné disky, vymeniteľné médiá, 
jednotlivé súbory a e-maily 
pomocou uznávaného štandardu 
FIPS 140-2 s 256-bitovým 
šifrovaním AES pre spoľahlivé 
zabezpečenie. A to všetko 
s minimálnou interakciou zo 
strany používateľa.

ESET Full Disk Encryption a ESET Endpoint Encryption 
používajú patentovanú technológiu na ochranu 

údajov vhodnú pre firmy všetkých veľkostí

ESET Full Disk Encryption

Umožňuje úplné šifrovanie všetkých diskov z cloudovej alebo lokálnej konzoly, 
odkiaľ môžete spravovať aj ďalšie bezpečnostné produkty ESET. Vďaka nástrojom 
ESET Cloud Administrator a ESET Security Management Center môžu správcovia 
nasadiť, aktivovať a spravovať šifrovanie na pripojených koncových zariadeniach 
jediným kliknutím. Úplné šifrovanie disku (FDE) zahŕňa šifrovanie systémových 
diskov, oblastí a celých diskov s cieľom zaistiť, aby boli všetky údaje uložené 
v každom počítači alebo laptope uzamknuté a zabezpečené, čím vás chráni 
pred ich stratou alebo krádežou.

ESET Endpoint Encryption

Poskytuje dodatočnú ochranu. Používatelia môžu chrániť jednotlivé položky, 
ako sú súbory, priečinky, vymeniteľné médiá a e-maily. Vďaka šifrovaniu súborov 
a e-mailov sú údaje používateľov pri prenose chránené, čím sa zaisťuje bezpečná 
spolupráca. Správa vzdialených zariadení cez server proxy eliminuje potrebu 
rizikových prichádzajúcich pripojení a umožňuje firmám všetkých veľkostí 
jednoducho a bezpečne spravovať šifrovanie.

KEDY POUŽÍVAŤ 
ESET FULL DISK ENCRYPTION

Správa všetkých produktov z jedného miesta. 
Vzdialená správa je pre IT správcov dennou rutinou. ESET 
Full Disk Encryption pracuje v rámci nástrojov ESET Cloud 
Administrator alebo ESET Security Management Center, 
je priamo rozšírením týchto konzol a nevyžaduje 
separátnu správu. Vďaka známemu prostrediu 
a konceptom vzdialenej správy tak môžu správcovia 
ušetriť čas. 

Základné šifrovacie riešenie na zabezpečenie súladu 
s právnymi predpismi. ESET Full Disk Encryption 
nielenže chráni vašu spoločnosť pred stratou údajov, 
ale takisto jej pomáha dodržiavať nariadenia o ochrane 
údajov, ako je napríklad GDPR. Toto riešenie ponúka 
jednoduchý a priamočiary spôsob, ako vzdialene šifrovať 
údaje uložené na všetkých koncových zariadeniach.

KEDY POUŽÍVAŤ 
ESET ENDPOINT ENCRYPTION

Dôkladná ochrana údajov. Všetky spoločnosti 
uchovávajú citlivé údaje, ako sú zoznamy zákazníkov, 
súkromné informácie či údaje týkajúce sa predaja. ESET 
Endpoint Encryption umožňuje spoločnostiam lepšie 
chrániť konkrétne súbory, priečinky, virtuálne disky 
alebo archívy. Toto riešenie je ideálne pre organizácie 
s politikou zdieľaných zariadení a so zvýšenými 
požiadavkami na šifrovanie.

Ochrana prenášaných údajov. S produktom ESET 
Endpoint Encryption nechránite len údaje uložené 
vo firemných počítačoch. Šifrovaním e-mailov a príloh, 
ako aj zamedzením prístupu k vymeniteľným médiám 
konkrétnym používateľom môžete chrániť aj prenášané 
údaje a zabrániť ich úniku.

FUNKCIE

 ✓ Úplné šifrovanie disku

 ✓ Šifrovanie vymeniteľných médií

 ✓ Šifrovanie súborov a priečinkov

 ✓ Doplnok programu Outlook pre e-maily 
a prílohy

 ✓ Virtuálne disky a šifrované archívy

 ✓ Licencovanie Na zariadenie Na používateľa

 ✓ Možnosti zakúpenia
Doplnok k riešeniam ESET 

pre koncové zariadenia
Samostatné predplatné

 ✓ K dispozícii v rámci mesačného 
licencovania MSP

 ✓ Manažovateľné pomocou ESET Security 
Management Center


