
Chráňte svojich používateľov a ich e-maily, 
ktoré sú najčastejšie zneužívaným vektorom infekcie.

PREHĽAD RIEŠENIA





Čo je ESET Mail 
Security?

Riešenie ESET Mail Security 
na zabezpečenie je navrhnuté 
na ochranu e-mailu pred hrozbami 
vnikajúcimi do siete. E-mail je jeden 
z najzraniteľnejších vektorov: 
až 90 % ransomvéru sa doručuje 
prostredníctvom e-mailu. Toto riešenie 
okrem ochrany proti hrozbám rovnako 
chráni aj proti spamu a phishingu. 

ESET Mail Security poskytuje ďalšiu vrstvu 
zabezpečenia organizáciám, ktoré majú 
záujem o to, aby hrozby nezasiahli ich 
používateľov – viacvrstvové zabezpečenie 
samotného hostiteľa.



Prečo používať 
ESET
Mail Security?
RANSOMVÉR 

Od roku 2013, keď sa na celom svete objavila 
hrozba Cryptolocker, predstavuje ransomvér 
nebezpečenstvo pre mnohé odvetvia. Hoci 
ransomvér existuje oveľa dlhšie, nikdy nešlo 
o významnú hrozbu, ktorej firmy venovali 
pozornosť. V súčasnosti však jediný ransomvérový 
útok dokáže zašifrovať dôležité či kritické súbory 
firmy a úplne jej tak znemožniť činnosť.

Keď sa firma stane obeťou ransomvérového útoku, 
rýchlo zistí, že existujúce zálohy nie sú dostatočne 
aktuálne, a usúdi, že je preto nevyhnutné zaplatiť 
výkupné.

Riešenia ESET Mail Security poskytujú ďalšiu 
vrstvu obrany, aby zabránili prieniku ransomvéru 
do e-mailových schránok používateľov. Navyše 
schopnosť blokovať určité alebo všetky typy 
príloh ďalej obmedzuje vystavenie organizácie 
ransomvéru.

OCHRANA PROTI SPAMU

Väčšina zamestnancov má dosť svojej práce 
na to, aby sa ešte museli prehrabávať obrovskými 
množstvami spamu a hľadať najdôležitejšie 
e-maily. Skutočnosť je taká, že vyše 54 % všetkých 
prichádzajúcich e-mailov je spam. Používatelia 
nebudú mať dostatočnú efektivitu, ak budú musieť 
pri každom druhom e-maile zisťovať, či je to spam 
alebo nie.

Riešenia ESET Mail Security používateľom 
významne uľahčujú život tým, že zabraňujú 
spamu vniknúť do ich e-mailových schránok. 
Rozhodnutie o tom, či je niečo neškodné 
alebo škodlivé, ponechajte radšej na riešenie 
pre bezpečnosť e-mailu než na používateľa. 
Okrem zvýšenia efektivity organizácie zvýši 
aj zabezpečenie, pretože používatelia nebudú mať 
príležitosť nechtiac či zámerne kliknúť na odkazy 
v spamových e-mailoch.

Schopnosť blokovať určité alebo všetky typy 
príloh ďalej obmedzuje vystavenie organizácie 
ransomvéru.



Vyše 54 % všetkých 
prichádzajúcich 
e-mailov je spam

„Ako sa hovorí u nás v nemocnici, 
prevencia je lepšia než liečba.“

— Jos Savelkoul, tímlíder oddelenia IKT, nemocnica Zuyderland, Holandsko; 

viac ako 10 000 koncových zariadení

ESET Mail Security používateľom významne 
uľahčuje život tým, že zabraňuje spamu vniknúť 
do ich poštových schránok.



Riešenia ESET Mail Security
ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server 
ESET Mail Security pre Linux
ESET Mail Security pre IBM Domino
ESET Security pre Kerio

„Najdôležitejším a najvýznamnejším faktorom je obrovský 
technický náskok pred ostatnými produktmi na trhu. ESET nám 

prináša spoľahlivé zabezpečenie. Znamená to, že môžem 
kedykoľvek pracovať na ľubovoľnom projekte s vedomím, že naše 

počítače sú na 100 % chránené.“

— Fiona Garland, IT oddelenie skupiny obchodnej analýzy, 

Mercury Engineering, Írsko, 1 300 koncových zariadení

„Centrálne spravovaná bezpečnosť vo všetkých koncových 
zariadeniach, serveroch a mobilných zariadeniach bola 
pre nás kľúčovou výhodou. Za plusy sa však považovali 

aj schopnosti monitorovania, účinnosť a nižšia cena oproti iným 
bezpečnostným produktom.“

— Správca IT, Diamantis Masoutis S. A., Grécko; 

viac ako 6 000 koncových zariadení



V čom je ESET iný
ROBUSTNÁ SPRÁVA KARANTÉNY

Používateľom sa posielajú e-maily, keď boli správy 
umiestnené do karantény a spravovanie správ môžu 
zvládnuť sami. Správcom sa okrem toho pravidelne 
zasielajú súhrnné hlásenia. Ak by sa však niekedy 
stalo, že niekto čaká e-mail, správca sa môže ľahko 
rozhodnúť, že správu odstráni alebo uvoľní z centrálnej 
karantény.

VIACVRSTVOVÁ OCHRANA

Prvá vrstva spolupracuje s našou vlastnou 
antispamovou technológiou, ktorá filtruje spamové 
správy s takmer 100 % presnosťou, ako preukázalo 
nezávislé testovanie. Druhú vrstvu predstavuje naša 
kontrola malvéru, ktorá deteguje podozrivé prílohy. 
Ďalšiu vrstvu možno implementovať vo forme 
cloudového sandboxu prostredníctvom ochrany ESET 
Dynamic Threat Defense.

PROPRIETÁRNA TECHNOLÓGIA

Riešenia ESET Mail Security používajú interne 
vyvinutú ochranu proti spamu, phishingu a ochranu 
hostiteľského servera, pričom kombináciou strojového 
učenia, veľkých dát a znalostí odborníkov poskytujú 
jednu oceňovanú platformu zabezpečenia e-mailu.

PODPORA KLASTROV

ESET riešenia podporujú schopnosť vytvárať klastre, 
čo produktom umožňuje navzájom komunikovať 
a vymieňať si údaje o konfigurácii, upozornenia, 
informácie z greylistingovej databázy a ďalšie 
informácie. Toto navyše podporuje Windows Failover 
a Network Load Balancing (NLB) klastre, čím zvyšuje 
firemné zabezpečenie.

RÝCHLOSŤ

Medzi najdôležitejšie schopnosti mailového produktu 
patria výkon a stabilita. Spoločnosti potrebujú mať 
istotu, že ich e-mail bude spracovaný bez zdržaní. ESET 
poskytuje skutočne 64-bitový produkt, ktorý umožňuje 
klastering v záujme toho, aby organizácie akejkoľvek 
veľkosti nemuseli mať žiadne obavy o rýchlosť.

ZNALOSTI ODBORNÍKOV DOPLNENÉ 
STROJOVÝM UČENÍM

Neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie je využívanie 
strojového učenia na automatizáciu rozhodnutí 
a vyhodnocovanie možných hrozieb. Jeho možnosti 
však siahajú iba tak ďaleko ako znalosti ľudí, ktorí 
za ním stoja. A práve preto sú pre nás pri poskytovaní 
čo najpresnejších informácií o hrozbách najzásadnejšie 
práve tieto vedomosti a skúsenosti.

CELOSVETOVÁ PÔSOBNOSŤ

ESET má pobočky v 22 krajinách na celom svete, 
centrá výskumu a vývoja v 13 krajinách a pôsobí 
vo viac ako 200 krajinách a teritóriách. Vďaka tomu 
získavame údaje, ktoré umožňujú zastaviť malvér skôr, 
ako sa rozšíri do celého sveta, a taktiež uprednostňovať 
technológie na základe toho, ako bojujú s najnovšími 
hrozbami alebo infekčnými vektormi.



Príklady použitia
Ransomvér
Ransomvér sa zvykne k nič netušiacim používateľom 
dostať cez e-mail.

RIEŠENIE

 ✓ ESET Mail Security vyhodnocuje prílohu, aby určilo, 
či je škodlivá, neznáma alebo bezpečná.

 ✓ ESET Mail Security zisťuje, či administrátor zadal 
konkrétne pravidlá pre e-maily na zamedzenie 
posielania určitých typov alebo veľkostí príloh 
používateľom.

 ✓ Ak ESET Mail Security nemá istotu o potenciálnej 
hrozbe, môže prílohu preposlať na analýzu ďalšiemu 
riešeniu, ktorým je ESET Dynamic Threat Defense.

 ✓ Dynamic Threat Defense vzorku analyzuje 
v cloudovom sandboxe a následne odošle v priebehu 
pár minút výsledok naspäť do Mail Security.

 ✓ Ak sa v e-maili zistí škodlivý súbor, ESET Mail Security 
ho automaticky zničí.

Zastavte phishing 
okamžite
Používatelia sú neustále terčom phishingových 
kampaní, ktoré môžu obsahovať ďalšie škodlivé 
komponenty.

RIEŠENIE

 ✓ Systém včasného varovania, ako je ESET Threat 
Intelligence, upozorňuje na phishingové kampane.

 ✓ Do riešenia ESET Mail Security možno implementovať 
pravidlá, ktoré zabránia prijímaniu e-mailov 
zo známych škodlivých krajín a domén.

 ✓ ESET Mail Security využíva prepracovaný 
parser, ktorý prehľadáva telo a predmet správy, 
aby identifikoval škodlivé odkazy.

 ✓ Každý e-mail, ktorý obsahuje škodlivé súbory alebo 
odkazy, je umiestnený do karantény, čím sa zabráni 
tomu, aby ho používatelia prijali.

Redukciou 
spamu zvýšte 
efektivitu práce 
vo firme 
Ak by sa mal každý zamestnanec prehrabávať e-mailami 
a zisťovať, či sú legitímne alebo nie, výrazne sa to odrazí 
na jeho pracovnej efektivite. Každý spamový e-mail 
možno navyše preposlať IT oddeleniu na potvrdenie 
jeho legitímnosti. 

RIEŠENIE

 ✓ ESET Mail Security analyzuje e-mail použitím vlastnej 
technológie na určenie, či je daný email legitímny 
alebo či je to spam.

 ✓ E-maily, o ktorých sa zistilo, že sú spam, sa umiestnia 
do karantény a používateľom sa o tom doručí správa.

 ✓ Okrem používateľa, ktorý dostal daný e-mail, 
majú aj správcovia siete možnosť e-mail povoliť alebo 
ich odstrániť, aby neboli doručené.



Riešenie ESET Mail Security využíva prepracovaný 
parser, ktorý prehľadáva telo a predmet správy, 
aby identifikoval škodlivé odkazy.

ESET Mail Security analyzuje e-mail použitím 
proprietárnej technológie na určenie, či je daný 
e-mail legitímny alebo či je to spam.

Technické 
informácie o ESET 
Mail Security
ANTISPAM

Vďaka použitiu nášho vlastného 
a oceňovaného jadra je spam 
eliminovaný skôr, než by bol 
doručený do e-mailových schránok 
vašich používateľov. Zahŕňa 
overenie SPF a DKIM, ochranu 
proti spätnému rozptylu a SMTP 
ochranu.

OCHRANA PROTI 
MALVÉRU

Naša druhá vrstva ochrany 
zabudovaná do riešenia ESET 
Mail Security poskytuje detekciu 
podozrivých alebo škodlivých 
príloh, aby ochránila používateľov 
pred infikovaním ich zariadení.

ANTI-PHISHING 
OCHRANA

Zabraňuje používateľom 
v prístupe na webové stránky, 
ktoré sú známe phishingom, a to 
tak, že analyzuje telo a predmet 
správ, aby identifikovala príslušné 
URL adresy. URL adresy sa 
potom porovnajú s phishingovou 
databázou a pravidlami, 
aby sa určilo, či sú neškodné 
alebo škodlivé.

HYBRIDNÁ KONTROLA 
V SLUŽBE OFFICE 365

Poskytuje podporu pre firmy, ktoré 
využívajú Microsoft Exchange 
v hybridnom nastavení.

PRAVIDLÁ

Komplexný systém pravidiel ESET 
riešenia umožňuje správcom 
manuálne definovať podmienky 
filtrovania e-mailu a akcie, ktoré 
sa majú vykonať s filtrovanými 
e-mailmi.

WEBOVÁ KARANTÉNA

Používatelia dostávajú 
automaticky správy o ich 
spamových e-mailoch, ktoré 
boli umiestnené do karantény. 
Používatelia sa potom môžu 
prihlásiť a spravovať vlastný spam 
namiesto toho, aby ho spravoval 
výlučne správca.



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
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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




