
Odhaľte neznáme škodlivé procesy vo svojej sieti pomocou tohto 
EDR riešenia od odborníkov na počítačové zabezpečenie.

PREHĽAD RIEŠENIA





Čo je riešenie
Endpoint Detection 
& Response?

ESET Enterprise Inspector je sofistikovaný 
EDR nástroj na identifikáciu nezvyčajného 
správania a útokov, vyhodnocovanie 
rizík, riešenie incidentov, skúmanie 
a odstraňovanie problémov. 

V reálnom čase monitoruje a vyhodnocuje 
všetky aktivity v sieti (napríklad udalosti 
týkajúce sa používateľa, súboru, procesu, 
registra, pamäte a siete) a v prípade potreby 
umožňuje administrátorovi okamžite 
zareagovať.



Prečo Endpoint 
Detection  
& Response?

ÚNIKY ÚDAJOV 

Firmám dnes nestačí len zistiť, či došlo k úniku údajov. 
Musia ho aj zastaviť a podniknúť nápravné kroky. 
Väčšina firiem nie je na takéto komplexné skúmanie 
pripravená a radšej požiadajú o pomoc externého 
poskytovateľa. Organizácie dnes potrebujú lepší prehľad 
o svojich počítačoch. Len tak môžu mať istotu, že nové 
hrozby, rizikové správanie zamestnancov a nechcené 
aplikácie neohrozia zisk a dobré meno firmy.

Hlavnými odvetviami, ktorých sa týkajú úniky 
údajov, sú tradične odvetvia s cennými údajmi. 
Príkladmi sú sektor financií, maloobchodu, zdravotnej 
starostlivosti či verejný sektor. Neznamená to však, 
že ostatné odvetvia sú v bezpečí. Hackeri však zvyčajne 
chcú, aby sa im vyplatilo úsilie.

POKROČILÉ PRETRVÁVAJÚCE HROZBY 
(APT) A CIELENÉ ÚTOKY

EDR systémy sa zvyčajne využívajú na identifikáciu APT 
alebo cielených útokov prostredníctvom vyhľadávania 
hrozieb, skrátenie času riešenia incidentov a proaktívne 
predchádzanie budúcim útokom. Pre firmy je dôležité 
najmä odhaľovanie APT, pretože väčšina z nich 
v súčasnosti nie je pripravená na najnovšie útoky, 
ktorých zachytenie v sieti môže trvať niekoľko dní 
či dokonca mesiacov.

LEPŠÍ PREHĽAD V ORGANIZÁCII

Pre veľké firmy predstavujú najväčšie problémy 
hrozby priamo zvnútra spoločnosti a phishingové 
útoky. Phishingové útoky sú časté, pretože môžu 
byť zacielené na veľký počet zamestnancov. Je veľká 
pravdepodobnosť, že návnadu chytí aspoň jeden 
zamestnanec a naruší tak zabezpečenie celej 
spoločnosti. Ďalšou hrozbou pre firmy sú útoky zvnútra. 
Opäť je častým dôvodom veľký počet pracovníkov. 
Zvyšuje sa totiž pravdepodobnosť, že jeden z nich 
nepracuje v prospech spoločnosti. 

EDR systémy poskytujú lepší prehľad, ktorý umožňuje 
vyhľadávať, rozpoznávať, blokovať a odstraňovať 
prípadné problémy vo všetkých zariadeniach. 
K dispozícii je blokovanie e-mailových príloh, 
ktoré obsahujú hrozby, ale aj dohliadanie nad tým, 
že zamestnanci využívajú a majú prístup len k firemným 
zdrojom.



Firmy dnes potrebujú lepší prehľad
o svojich počítačoch. Len tak môžu mať 
istotu, že nové hrozby, rizikové správanie 
používateľov a nechcené aplikácie neohrozia 
zisk a dobré meno spoločnosti.

Komplexné riešenie 

prevencie, detekcie 

a nápravy, ktoré 

umožňuje rýchlu 

analýzu a odstraňovanie 

problémov týkajúcich 

sa zabezpečenia v sieti.

Platforma ochrany 
koncových zariadení 
od spoločnosti ESET 
Viacvrstvové 
zabezpečenie koncových 
zariadení, v ktorom 
každá z vrstiev odosiela 
údaje do produktu ESET 
Enterprise Inspector.

ESET Enterprise 
Inspector  
Sofistikovaný EDR nástroj,
ktorý analyzuje 
obrovské množstvo 
údajov v reálnom čase, 
takže žiadna hrozba 
nezostane skrytá.



ESET Enterprise Inspector je najefektívnejší
v kombinácii s týmito službami šitými na mieru

ESET Deployment & Upgrade

Špecialisti spoločnosti ESET nainštalujú a nakonfigurujú ESET produkty 
vo vašom firemnom prostredí a poskytnú potrebné zaškolenie 
zamestnancov na zabezpečenie úspešného nasadenia od prvého dňa.

ESET Threat Monitoring

Operátori produktu ESET Threat Monitoring monitorujú vašu firemnú sieť 
a zabezpečenie koncových zariadení. V prípade podozrivých udalostí, ktoré 
si vyžadujú vašu pozornosť, okamžite upozornia vaše bezpečnostné tímy.

ESET Threat Hunting

Špecialisti zo spoločnosti ESET pomáhajú zákazníkom prešetriť údaje, 
udalosti a výstrahy vygenerované produktom ESET Enterprise Inspector, 
pričom tiež poskytujú analýzu príčin vzniku, forenzné vyšetrovanie 
a odporúčaný postup riešenia.



V čom je ESET iný
VYHĽADÁVANIE 
MINULÝCH HROZIEB

ESET Enterprise Inspector 
ponúka nielen prispôsobiteľné 
vyhľadávanie hrozieb, ale tiež 
vyhľadávanie minulých hrozieb. 
K dispozícii je možnosť jednoducho 
prispôsobiť pravidlá správania 
a potom znova preskenovať celú 
databázu udalostí. To umožňuje 
identifikovať všetky nové výstrahy 
vyvolané upravenými pravidlami 
detekcie. Už tak nepôjde 
o hľadanie statických indikátorov 
IOC, ale o hľadanie dynamického 
správania s viacerými 
parametrami.

CLOUDOVÉ ALEBO 
LOKÁLNE NASADENIE

ESET Enterprise Inspector 
využíva flexibilnú a zabezpečenú 
architektúru a umožňuje tak 
lokálne aj cloudové nasadenie, 
čo znamená lepšie prispôsobenie 
sa veľkosti a potrebám 
spoločnosti.

OTVORENÁ 
ARCHITEKTÚRA

Poskytuje jedinečnú detekciu 
na základe správania a reputácie, 
ktorá je pre bezpečnostné tímy 
plne prehľadná. Všetky pravidlá 
možno jednoducho upraviť 
v súbore XML a potrebným 
spôsobom ich tak spresniť.
Rovnako jednoduché je vytváranie 
nových pravidiel podľa potrieb 
konkrétnych firemných prostredí 
vrátane integrácií nástrojov SIEM. 

PRISPÔSOBITEĽNÁ 
CITLIVOSŤ 

K dispozícii je možnosť 
jednoduchého zastavenia 
falošných poplachov úpravou 
citlivosti pravidiel detekcie 
pre rôzne skupiny počítačov 
alebo používateľov. Kombinovanie 
kritérií, ako je napríklad názov 
súboru, cesta, hash, príkazový 
riadok vám umožňuje spresniť 
podmienky, pri splnení ktorých 
dôjde k vyvolaniu výstrahy. 

REPUTAČNÝ SYSTÉM

Dôkladné filtrovanie, ktoré 
ponúkajú produkty ESET, 
umožňuje bezpečnostným 
technikom vylúčiť všetky 
preverené aplikácie pomocou 
rozsiahleho reputačného systému 
ESET produktov. Náš systém 
reputácie obsahuje databázu 
stoviek miliónov bezpečných 
súborov. Bezpečnostné tímy sa 
tak môžu venovať neznámym 
objektom, nie falošným 
poplachom.

SYNCHRONIZOVANÁ 
REAKCIA 

Nástroj spolupracuje s existujúcimi 
produktmi ESET na zabezpečenie 
koncových zariadení, čo vytvára 
jednotný ekosystém, ktorý 
umožňuje prepojenie všetkých 
relevantných objektov 
a synchronizovanú nápravu 
incidentov. Bezpečnostné tímy 
môžu ukončiť procesy, stiahnuť 
súbor, ktorý vyvolal výstrahu, 
alebo jednoducho inicializovať 
vypnutie či reštartovanie počítača 
priamo z konzoly.

ESET Enterprise 
Inspector

ESET 
LiveGrid

ESET Security 
Management Center

Poskytuje 
jedinečnú detekciu 
na základe správania 
a reputácie, ktorá 
je pre bezpečnostné 
tímy plne prehľadná.



Príklady použitia
Dôkladná detekcia hrozieb – 
ransomvér

PRÍKLAD POUŽITIA

Firma vyžaduje dodatočné nástroje na proaktívne 
odhaľovanie ransomvéru, ako aj okamžité upozornenie 
v prípade zachytenia správania v sieti, ktoré pripomína 
ransomvér.

RIEŠENIE

 ✓ Zadajte pravidlá na zachytávanie aplikácií, ktoré sa 
spustia z dočasných priečinkov.

 ✓ Zadajte pravidlá na zachytávanie súborov balíka 
Office (Word, Excel, PowerPoint), ktoré spustia ďalšie 
skripty alebo súbory.

 ✓ Nastavte výstrahy v prípade, že sa v zariadení zistí 
niektorá z najčastejších prípon ransomvéru.

 ✓ Prezrite si výstrahy funkcie Ransomware Shield 
z bezpečnostných riešení ESET Endpoint v tej istej 
konzole.

Dnešný ransomvér sa snaží, aby v sieti 
zostal utajený, pričom sa ticho šíri 
do čo najväčšieho počtu sieťových 
koncových zariadení. Preniká do záloh 
v zariadeniach, aby ani obnovenie na základe 
predchádzajúcich obrazov neznemožnilo 
okamžité spustenie ransomvéru.

Agent produktu ESET Enterprise Inspector rozširuje funkcie 
bezpečnostných riešení ESET pre koncové zariadenia. 
Umožňuje proaktívne odhaľovať ransomvér, ktorý sa 
už v sieti môže nachádzať. Bežným príkladom použitia 
ransomvéru je prijatie e-mailu s priloženým dokumentom. 
Príjemca dokument otvorí v programe Word a zobrazí 
sa mu výzva na povolenie makier. Keď používateľ makrá 
povolí, v systéme sa spustí spustiteľný súbor a začne 
šifrovať všetky dostupné objekty vrátane priradených 
diskových jednotiek. 

ESET Enterprise Inspector umožňuje vášmu 
bezpečnostnému tímu zobraziť upozornenia na tento 
druh správania. Stačí niekoľko kliknutí a môžete zistiť, 
ktorých oblastí sa problém týka, kde a kedy sa konkrétny 
spustiteľný súbor, skript alebo akcia spustila, ale tiež 
analyzovať pôvodnú príčinu problému.

Strom procesu a podrobné 
informácie o správaní 
malvéru Filecoder.



Detekcia správania
a opakovaných výstrah

Vyhľadávanie a blokovanie hrozieb

PRÍKLAD POUŽITIA

Vo vašej sieti sa nachádzajú používatelia, ktorí spôsobili opätovné malvérové 
útoky. Tí istí používatelia majú opakovane infikovaný počítač. Je dôvodom 
rizikové správanie? Alebo sú cieľom útoku častejšie než iní používatelia?

RIEŠENIE

 ✓ Jednoducho sledujte problémových používateľov a zariadenia.

 ✓ Rýchlo vykonajte analýzu príčin vzniku a zistite zdroj infekcií.

 ✓ Vykonajte nápravu zistených vektorov infekcie, ako je napríklad e-mail, 
web alebo zariadenia USB.

PRÍKLAD POUŽITIA

Váš systém včasného varovania alebo 
bezpečnostné centrum vás upozorní 
na novú hrozbu. Ako budete postupovať?

RIEŠENIE

 ✓ Využite systém včasného varovania 
na získanie údajov o blížiacich sa alebo 
nových hrozbách.

 ✓ Prehľadajte všetky počítače a zistite 
výskyt novej hrozby.

 ✓ Prehľadajte všetky počítače s cieľom 
nájsť indikátory preukazujúce 
narušenie zabezpečenia a existenciu 
hrozby ešte pred zobrazením 
upozornenia.

 ✓ Zablokujte hrozbe možnosť infiltrácie 
do siete alebo spustenia v rámci 
organizácie.

Najzraniteľnejším bodom 
zabezpečenia je často 
človek, ktorý sedí pri 
počítači, a to aj vtedy, 
keď nemá zlé úmysly. 

ESET Enterprise Inspector 
jednoducho identifikuje tieto 
zraniteľné prvky tak, že zoradí 
počítače podľa počtu jedinečných 
vyvolaných výstrah. Ak určitý 
používateľ vyvolá viac výstrah, 
ide o jasný signál, že aktivitu treba 
preveriť.

Jedinečnou silnou stránkou produktu ESET 
Enterprise Inspector je vyhľadávanie hrozieb 
založené na princípe hľadania ihly v kope sena.

Vďaka použitiu filtrov, ktoré zoraďujú údaje podľa popularity alebo 
reputácie súboru, digitálneho podpisu, správania a kontextových 
informácií, možno jednoducho zistiť a preskúmať každú škodlivú 
aktivitu. Nastavenie viacerých filtrov umožňuje automatizáciu úloh 
vyhľadávania hrozieb, pričom k dispozícii je možnosť prispôsobiť prah 
detekcie prostrediu konkrétnej firmy.

Každú škodlivú aktivitu 
možno jednoducho 
zistiť a preskúmať.



Prehľadnosť siete
PRÍKLAD POUŽITIA

Niektoré firmy majú obavy v súvislosti s aplikáciami, ktoré 
používatelia spúšťajú v systémoch. Obavy pritom nemusíte mať len 
z tradične nainštalovaných aplikácií, ale aj z prenosných aplikácií, 
ktoré sa neinštalujú. Ako ich možno mať pod kontrolou?

RIEŠENIE

 ✓ Jednoducho zobrazte a filtrujte všetky nainštalované aplikácie 
v zariadeniach.

 ✓ Zobrazte a filtrujte všetky skripty v zariadeniach.

 ✓ Jednoducho zablokujte spustenie neoprávnených skriptov alebo 
aplikácií.

 ✓ Upozornite používateľov na neoprávnené aplikácie a automaticky 
ich odinštalujte.

ESET Enterprise Inspector 
predstavuje riešenie 
s otvorenou architektúrou. 
Znamená to, že bezpečnostný 
tím môže prispôsobiť 
pravidlá detekcie týkajúce sa 
techník útokov konkrétnemu 
prostrediu organizácie. 

Otvorená architektúra tiež umožňuje 
flexibilnú konfiguráciu produktu ESET 
Enterprise Inspector na odhaľovanie 
porušení pravidiel organizácie, ktoré sa 
týkajú používania konkrétneho softvéru, 
napríklad torrentových aplikácií, 
cloudových ukladacích priestorov, 
prehliadača Tor, spúšťania vlastných 
serverov alebo iného nechceného 
softvéru.

Obavy pritom nemusíte mať len
z tradične nainštalovaných aplikácií, ale tiež 
z prenosných aplikácií, ktoré sa neinštalujú. 
Ako ich možno mať pod kontrolou?

Bezpečnostný tím 
môže prispôsobiť 
pravidlá detekcie 
týkajúce sa techník 
útokov konkrétnemu 
prostrediu organizácie.



Skúmanie a náprava
zohľadňujúca kontext

Jednoduché nastavenie a riešenie 
aj bez potreby bezpečnostného tímu

PRÍKLAD POUŽITIA

Užitočnosť údajov závisí od ich kontextu. Ak chcete uskutočňovať 
správne rozhodnutia, potrebujete poznať výstrahy, zariadenia, v ktorých 
k nim dochádza, a používateľov, ktorí ich vyvolávajú.

RIEŠENIE

 ✓ Identifikujte a usporiadajte všetky počítače podľa služby Active 
Directory alebo automatického či manuálneho zoskupenia.

 ✓ Povoľte alebo zablokujte aplikácie, alebo skripty na základe 
zoskupenia počítačov.

 ✓ Povoľte alebo zablokujte aplikácie, alebo skripty jednotlivým 
používateľom.

 ✓ Nastavte prijímanie upozornení len z určitých skupín.

PRÍKLAD POUŽITIA

Nie všetky firmy majú k dispozícii osobitné bezpečnostné tímy, a tak 
zadávanie a implementácia pokročilých pravidiel detekcie môžu 
predstavovať problém.

RIEŠENIE

 ✓ Viac ako 180 vstavaných, vopred nakonfigurovaných pravidiel.

 ✓ Kliknutím na jediné tlačidlo môžete rýchlo odpovedať a zablokovať 
alebo vypnúť zariadenia, prípadne ich uložiť do karantény.

 ✓ Navrhované nápravné kroky a ďalší postup sú integrované do výstrah.

 ✓ Pravidlá možno jednoducho spresniť úpravou v súbore XML alebo 
možno vytvoriť nové pravidlá.

Škodlivosť každej aktivity 
závisí od kontextu. 

Aktivity na počítačoch správcov siete 
sa výrazne líšia od aktivít v oddelení 
financií. Správnym zoskupením 
počítačov môžu tímy zabezpečenia 
jednoducho detegovať, či je príslušný 
používateľ oprávnený vykonať 
určitú aktivitu v príslušnom počítači. 
Synchronizácia skupín koncových 
zariadení produktu ESET Security 
Management Center a pravidiel 
produktu ESET Enterprise Inspector 
poskytuje skvelé kontextové informácie.

Hoci má spoločnosť osobitné 
bezpečnostné tímy, často nie 
je jednoduché rýchlo určiť 
priority a rozhodnúť o ďalšom 
postupe, ak je vyvolaných 
výstrah veľa.

Preto pre každú vyvolanú výstrahu 
existujú navrhované ďalšie kroky, 
ktoré sa majú vykonať ako náprava. 
Keď ESET Enterprise Inspector objaví 
hrozbu, ponúkne funkciu rýchlej 
reakcie. Konkrétne súbory možno 
zablokovať cez hash, procesy možno 
ukončiť a uložiť do karantény a vybrané 
zariadenia možno na diaľku vypnúť.

.



Škodlivosť každej
aktivity závisí od kontextu. 
Synchronizácia skupín 
koncových zariadení produktu 
ESET Security Management 
Center a pravidiel produktu 
ESET Enterprise Inspector 
poskytuje skvelé kontextové 
informácie.

Pre každú vyvolanú výstrahu
existujú navrhované ďalšie 
kroky, ktoré sa majú vykonať 
ako náprava.



Možnosti
VYHĽADÁVANIE HROZIEB

Použite filtre, ktoré zoraďujú údaje podľa popularity 
súboru, reputácie, digitálneho podpisu, správania alebo 
kontextových informácií. Nastavenie viacerých filtrov 
umožňuje automatizované vyhľadávanie hrozieb, 
ktoré možno prispôsobiť prostrediu každej spoločnosti. 
Umožňuje jednoduché vyhľadávanie hrozieb vrátane 
pokročilých pretrvávajúcich hrozieb a cielených útokov.

DETEKCIA INCIDENTOV 
(ANALÝZA PRÍČIN VZNIKU)

Všetky zachytené bezpečnostné incidenty si môžete 
jednoducho a rýchlo prezrieť v sekcii s výstrahami. 
Stačí niekoľko kliknutí a vašim bezpečnostným tímom 
sa zobrazí kompletná analýza príčin vzniku, ktorá 
obsahuje informácie o rozsahu následkov a o čase 
a mieste spustenia skriptu, spustiteľného súboru 
či akcie.

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

Skontrolujte komplexné údaje o nedávno spustenom 
module, napríklad čas spustenia, spúšťajúceho 
používateľa, čas existencie hrozby či napadnuté 
zariadenia. Všetky údaje sú uložené lokálne, 
aby nedošlo k úniku citlivých údajov.

DETEKCIA INDIKÁTOROV 
PREUKAZUJÚCICH NARUŠENIE 
ZABEZPEČENIA

Zobrazte a zablokujte moduly na základe viac ako 30 
rôznych indikátorov, medzi ktoré patrí hash, úpravy 
registra, úpravy súboru a sieťové pripojenia.

PREŠETRENIE A NÁPRAVA

Použite zabudovaný súbor pravidiel alebo si vytvorte 
vlastné pravidlá pre reakciu na zistené incidenty. 
Pri každej vyvolanej výstrahe je k dispozícii navrhovaný 
ďalší krok, ktorý sa má vykonať ako náprava. Funkcia 
rýchlej reakcie umožňuje zablokovať konkrétne súbory 
cez hash, ukončiť procesy a uložiť ich do karantény 
a na diaľku izolovať alebo vypnúť vybrané zariadenia. 
Táto funkcia rýchlej reakcie pomáha zabezpečiť, 
aby nedošlo k prehliadnutiu či zanedbaniu niektorého 
incidentu.

DETEKCIA ANOMÁLIÍ A SPRÁVANIA

Skontrolujte akcie, ktoré vykonal spustiteľný súbor, 
a použite systém LiveGrid® spoločnosti ESET, ktorý 
na základe reputácie rýchlo posúdi, či sú spustené 
procesy bezpečné alebo podozrivé. Zoskupenie 
počítačov podľa používateľov, oddelení alebo iných 
kritérií umožňuje bezpečnostným tímom rýchlo zistiť, 
či je používateľ oprávnený vykonať určitú akciu alebo 
či ide o akciu, ktorá je neštandardná.

PORUŠOVANIE FIREMNÝCH 
PRAVIDIEL

Zabráňte spúšťaniu škodlivých modulov v počítačoch 
vo svojej firemnej sieti. Otvorená architektúra produktu 
ESET Enterprise Inspector poskytuje flexibilitu pri 
odhaľovaní porušovania pravidiel týkajúcich sa 
používania konkrétnych druhov softvéru, napríklad 
torrentových aplikácií, cloudových ukladacích 
priestorov, prehliadača Tor alebo iného nechceného 
softvéru.

Riadiaci panel riešenia ESET 
Enterprise Inspector



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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Viac ako tretina 
zamestnancov spoločnosti 

ESET pracuje v oblasti 
výskumu a vývoja

Vyše 110 miliónov
používateľov 

po celom svete

Vyše 400-tisíc
firemných 
zákazníkov

Vyše 200
krajín

a teritórií

13
globálnych

R&D centier

ESET V ČÍSLACH



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




