
Jednoduché a výkonné šifrovanie 
pre firmy akejkoľvek veľkosti.

PREHĽAD RIEŠENIA





Čo je produkt na
šifrovanie koncových
zariadení?

Šifrovanie koncových zariadení 
predstavuje nevyhnutný nástroj 
na zabezpečenie údajov. Ide o šifrovanie 
súborov a diskov v koncových zariadeniach 
organizácie. Znemožňuje čítanie 
a zneužitie údajov v prípade, že sa dostanú 
do nesprávnych rúk.

ESET Endpoint Encryption je riešenie šifrovania 
pre malé aj veľké firmy, ktoré sa jednoducho 
používa. Podporuje úplné šifrovanie disku 
(FDE), šifrovanie súborov a priečinkov, ale tiež 
šifrovanie e-mailov a USB.



Prečo šifrovať 
koncové 
zariadenia?
ÚNIKY ÚDAJOV

V súčasnom svete IT zabezpečenia dochádza 

každý deň k čoraz väčšiemu počtu únikov údajov. 

Ak nie je implementované šifrovanie, existuje riziko, 

že údaje budú zverejnené alebo využité na škodlivé 

účely. Niektoré firmy sa možno rozhodnú, že sa pred 

zverejnením údajov nebudú chrániť. Každá firma však 

dnes pracuje s citlivými údajmi, napríklad zoznamy 

zákazníkov, interné informácie či údaje týkajúce 

sa predaja.

Firmy, ktoré implementujú šifrovacie riešenie, 

znemožnia hackerom čítanie údajov v prípade ich 

odcudzenia. Hlavnými odvetviami, ktorých sa týkajú 

úniky dát, sú tradične odvetvia s cennými údajmi, ako 

sektor financií, maloobchodu, zdravotnej starostlivosti 

či verejný sektor. Neznamená to však, že ostatné 

odvetvia sú v bezpečí. Hackeri však zvyčajne chcú, 

aby sa im vynaložené úsilie vyplatilo.

EXTERNÍ ZAMESTNANCI

Externí zamestnanci a zamestnanci na cestách sú dnes 

vo väčšine firiem samozrejmosťou. Tí často pracujú 

v kaviarňach alebo (ak musia cestovať) na letiskách. 

Čím viac externých zamestnancov má firma, tým je 

väčšie riziko straty alebo odcudzenia zariadení. Firmy 

sa pritom musia obávať nielen o stratené či odcudzené 

zariadenia, ale taktiež myslieť aj  na proces ukončenia 

prístupu externých používateľov či zamestnancov.

V prípade pridania šifrovacieho riešenia koncových 

zariadení je pre ľudí, ktorí vaše zariadenia odcudzia 

alebo nájdu, oveľa zložitejšie získať prístup do vašich 

systémov. Okrem toho väčšina šifrovacích riešení 

koncových zariadení umožňuje, v prípade ukončenia 

pracovného pomeru zamestnanca alebo straty či 

odcudzenia zariadení, deaktivovať zariadenie na diaľku.

POTREBA SÚLADU S PRAVIDLAMI

Pokiaľ ide o súlad s pravidlami, väčšina firiem musí 

najskôr zistiť, či musia zabezpečiť súlad alebo nie. 

Potom musia skontrolovať požiadavky, ktorých 

implementáciu tieto pravidlá odporúčajú a vyžadujú. 

Čo sa týka šifrovania, jeho implementáciu vyžadujú 

dnes mnohé nariadenia a zákony, napríklad GDPR, 

PCI-DSS, HIPAA, SOX a GLBA.

Šifrovanie koncových zariadení je už povinným riešením 

pre väčšinu firiem, ktoré pracujú s kreditnými kartami 

alebo informáciami o zdravotnom stave. Každý podnik 

by mal uskutočniť prieskum a vyhodnotiť, ktorými 

pravidlami sa musí riadiť.



Čím viac externých 
zamestnancov má 
firma, tým je väčšie 
riziko straty alebo 
odcudzenia zariadení.

Šifrovanie koncových 
zariadení je povinným 
riešením pre väčšinu 
firiem, ktoré pracujú 
s kreditnými kartami 
alebo informáciami 
o zdravotnom stave.





V čom je
ESET iný
SPRÁVA ZARIADENÍ KDEKOĽVEK

ESET Endpoint Encryption umožňuje spravovať 
zariadenia kdekoľvek na svete aj bez potreby VPN 
a výnimiek vo firewalle. Správa sa uskutočňuje 
prostredníctvom HTTPS internetového pripojenia 
cez proxy server, a tak môžu malé aj veľké podniky 
spravovať šifrovanie bezpečne a jednoducho. Všetky 
klientske a serverové pripojenia sú zabezpečené 
šifrovaním SSL a všetky príkazy a údaje AES alebo  
RSA šifrovaním.

ŽIADNE OBMEDZENIE PRODUKTIVITY

Implementácia šifrovania je pre používateľov plne 
transparentná a nevyžaduje od nich žiadne kroky, vďaka 
čomu je jednoduchšie zabezpečiť ich súlad s pravidlami. 
IT oddeleniam ani používateľom nevzniknú žiadne 
dodatočné náklady a nie je potrebné ani školenie 
používateľov.

JEDINEČNÝ SYSTÉM ŠIFROVACÍCH 
KĽÚČOV

Vďaka použitiu centrálne spravovaných zdieľaných 
šifrovacích kľúčov nedochádza k problémom typickým 
pre šifrovacie riešenia, ktoré zvyčajne používajú 
zdieľané heslá alebo verejné kľúče. Systém, ktorý 
používa ESET Endpoint Encryption, kopíruje spôsob 
použitia fyzických kľúčov na zamknutie domu, bytu, 
auta atď. Tento princíp už zamestnanci poznajú 

a stačí ho vysvetliť raz. V kombinácii s prémiovým 
systémom vzdialenej správy sú zdieľané šifrovacie kľúče 
mimoriadne bezpečné aj praktické.

VYMENITEĽNÉ MÉDIÁ S KONTROLOU 
POUŽÍVATEĽA

Správa vymeniteľných médií v zabezpečenom 
prostredí môže byť niekedy problematická. ESET 
Endpoint Encryption na vymeniteľných médiách 
automaticky vytvára oblasti, pričom k zabezpečenej 
oblasti povoľuje prístup iba v zabezpečenom 
prostredí a k nezabezpečenej oblasti z iných prostredí. 
To mimoriadne uľahčuje prácu koncovým používateľom. 
Bez akýchkoľvek krokov používateľa zostanú domáce 
údaje doma a firemné údaje v kancelárii.

DEAKTIVÁCIA ZARIADENÍ NA DIAĽKU

Čoraz viac spoločností využíva mobilnú pracovnú 
silu. Zamestnanci pracujú nielen v kancelárii, ale aj 
doma, v kaviarni alebo na letisku. Ak chcú teda firmy 
predchádzať problémom, potrebujú mať možnosť 
na diaľku deaktivovať zariadenia v prípade ich straty 
alebo odcudzenia, prípadne im znemožniť prístup. 
ESET Endpoint Encryption to umožňuje jednoduchým 
spôsobom, pričom opäť nie je potrebná VPN a ani 
výnimky vo firewalle.

Systém zdieľaných šifrovacích kľúčov, ktorý používa ESET 
Endpoint Encryption, kopíruje spôsob použitia fyzických 
kľúčov na zamknutie domu, bytu, auta atď. Tento princíp 
už zamestnanci poznajú a stačí ho vysvetliť raz.



Správa koncových zariadení prostredníctvom servera proxy si nevyžaduje žiadne prichádzajúce pripojenia, takže nastavenie je 
mimoriadne bezpečné a jednoduché. Nie sú potrebné výnimky vo firewalle ani otvorené porty. Šifrovací server môže využívať 
ľubovoľný počítač alebo server so systémom Windows.

Klientske koncové
zariadenie s produktom
ESET Endpoint Encryption

Šifrovací
server proxy

 
Rozhranie

správcu
vo webovom

prehliadači

Šifrovací
server

alebo

HTTPS, zabezpečené pripojenie

HTTP, LAN



Serverová inštalácia 
produktu ESET 
Endpoint Encryption 
zvyčajne trvá menej 
než 10 minút.

Úplné nastavenie 
riešenia zvyčajne trvá 
menej než hodinu. 
Tým sa výrazne 
skracuje čas potrebný 
na implementáciu 
v celej organizácii.



Príklady 
Predchádzanie 
únikom údajov

Správa externých 
zamestnancov

PRÍKLAD POUŽITIA

Firmy každý deň informujú v správach svojich 
zákazníkov, že došlo k úniku údajov.

RIEŠENIE

 ✓ Chráňte citlivé údaje pomocou produktu ESET 
Endpoint Encryption prostredníctvom úplného 
šifrovania disku (FDE).

 ✓ Chráňte citlivú komunikáciu, napríklad pripojenie 
k vzdialenej pracovnej ploche, pridaním 
viacfaktorového overenia.

 ✓ Vyžadujte viacfaktorové overenie pri prihlásení do 
zariadení, ktoré obsahujú citlivé údaje.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA ESET

 ✓ ESET Endpoint Encryption

 ✓ ESET Secure Authentication

PRÍKLAD POUŽITIA

Spoločnosti potrebujú možnosť chrániť citlivé údaje 
v prípade ukončenia pracovného pomeru zamestnanca 
alebo straty či odcudzenia zariadení.

RIEŠENIE

 ✓ Obmedzte prístup k firemným prostriedkom 
pomocou viacfaktorového overovania.

 ✓ Využite funkciu vzdialeného znemožnenia prístupu, 
ktorá chráni zariadenia v prípade straty alebo 
odcudzenia.

 ✓ Využite možnosť odstrániť používateľov 
zo vzdialených zariadení s cieľom chrániť údaje 
v prípade ukončenia pracovného pomeru 
zamestnanca.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA ESET

 ✓ ESET Endpoint Encryption

 ✓ ESET Secure Authentication

„Ako poskytovateľ služieb, ktorý sa riadi zmluvami 
o úrovni služieb, máme istotu, že môžeme odporúčať, 

obstarávať, sprostredkovať a podporovať riešenie 
šifrovania, ktoré pomáha zabezpečiť nepretržitú činnosť 
vzdelávacích inštitúcií v grófstve Staffordshire a zároveň 

znižuje celkové náklady.“

— Andy Arnold, vedúci tímu CS pre systémové riešenia, Staffordshire 

Learning Technologies (SLT), Spojené kráľovstvo



Predchádzanie 
únikom údajov 
PRÍKLAD POUŽITIA

Každá spoločnosť využíva na prenos údajov medzi 
počítačmi vymeniteľné médiá. Väčšina spoločností však 
nemá k dispozícii možnosť overenia, či údaje zostávajú 
iba vo firemných zariadeniach.

RIEŠENIE

 ✓ Implementujte vymeniteľné médiá s kontrolou 
používateľa, čím sa obmedzí prenos údajov mimo 
firmy.

 ✓ Obmedzte prístup k vymeniteľným médiám 
na vybratých používateľov.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA ESET

 ✓ ESET Endpoint Encryption

„Pilotný projekt bol nastavený v real-time prostredí 
a zistili sme, že riešenie sa vďaka svojmu webovému 
rozhraniu mimoriadne jednoducho používa. Server 
bol veľmi efektívny, umožňoval dokonca ovládanie 

zariadení cez internet, a to bez ohľadu na štruktúru siete 
a adresárov.“

— Simon Goulding, analytik sieťových služieb, Aster, Spojené kráľovstvo





Technické informácie 
o produkte ESET 
Endpoint Encryption
PODPOROVANÉ TYPY ŠIFROVANIA

Podporované funkcie zahŕňajú úplné šifrovanie disku 
(FDE), šifrovanie súborov a priečinkov, šifrovanie USB 
a šifrovanie e-mailov.

ÚPLNÁ KOMPATIBILITA

ESET Endpoint Encryption spĺňa podmienky štandardu 
FIPS 140-2 s 256-bitovým šifrovaním AES.

ALGORITMY A ŠTANDARDY

AES 256 bitov, AES 128 bitov, SHA 256 bitov, SHA1 160 
bitov, RSA 1 024 bitov, Triple DES 112 bitov, Blowfish 128 
bitov.

PODPORA OS

Podpora systémov Microsoft® Windows® 10, 8, 8.1 
vrátane UEFI a GPT, 7, Vista, XP SP 3, Microsoft Windows 
Server 2003 – 2012, Apple iOS.

NEVYŽADUJE SA ŽIADNY ŠPECIÁLNY 
HARDVÉR

Pre využívanie plného šifrovania disku nie je potrebné 
používať TPM čipy.

ŠIFROVANIE E-MAILOV A PRÍLOH

Jednoducho odosielajte a prijímajte šifrované e-maily 
a prílohy cez Outlook.

ŠIFROVANIE TEXTU A SCHRÁNKY

Zašifrujte text alebo jeho časť, prípadne obsah 
schránky.

CENTRALIZOVANÁ SPRÁVA

Dokonalá kontrola nad licenciami a funkciami softvéru, 
politikami zabezpečenia a šifrovacími kľúčmi.

VIRTUÁLNE DISKY A ŠIFROVANÉ 
ARCHÍVY

Vytvorte zabezpečený šifrovaný zväzok v počítači 
alebo na inom mieste, prípadne šifrovanú kópiu celého 
stromu adresárov a jeho súborov.

Všetky firmy majú citlivé údaje, napríklad
zoznamy zákazníkov, vlastné informácie a údaje 
týkajúce sa predaja.



O spoločnosti ESET
ESET, globálny hráč v oblasti 
informačnej bezpečnosti, bol ako 
jediný zaradený do kvadrantu 
vyzývateľov (Challengers) v správe 
Magic Quadrant for Endpoint 
Protection Platforms na rok 2018, 
ktorú pravidelne vypracúva analytická 
spoločnosť Gartner.*

Už viac ako 30 rokov ESET® vyvíja 
popredný softvér a služby zamerané na 

* Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt ani službu, ktoré uvádza vo svojich výskumných 

publikáciách. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako fakty. 

Spoločnosť Gartner v súvislosti s týmto výskumom neposkytuje nijaké záruky, či už vyjadrené alebo predpokladané, vrátane záruky 

obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

IT bezpečnosť, ktoré poskytujú okamžitú 
a komplexnú ochranu pred vyvíjajúcimi 
sa hrozbami pre fi rmy a spotrebiteľov 
na celom svete. ESET je v súkromnom 
vlastníctve. Vďaka tomu, že nemáme 
dlhy ani pôžičky, môžeme slobodne robiť 
všetko, čo si špičková ochrana všetkých 
našich zákazníkov vyžaduje.

ZAMESTNANCI 
SPOLOČNOSTI ESET

VÝNOSY 
SPOLOČNOSTI ESET
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NIEKTORÍ Z NAŠICH 
ZÁKAZNÍKOV

NIEKTORÉ Z NAŠICH 
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH OCENENÍ

„Vzhľadom na skvelé funkcie ochrany pred 
malvérom, ako aj spravovateľnosť či široký globálny 

dosah zákazníkov a podpory, by mal byť ESET 
zaradený na shortlist kandidátov, ktorí poskytujú 

firemné antimalvérové riešenia.“
Analýza spoločnosti KuppingerCole pod názvom Leadership 

Compass: Enterprise Endpoint Security: 
Anti-Malware Solutions, 2018

ISP bezpečnostný partner od roku 2008 
2 milióny zákazníkov

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

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2017
viac ako 14-tisíc koncových zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016
viac ako 9-tisíc koncových zariadení




