PREHĽAD RIEŠENIA

Kombinácia viacvrstvovej technológie, strojového
učenia a znalostí odborníkov poskytuje komplexné
zabezpečenie pre všetky platformy.

Čo je ESET Mobile
Protection?
Riešenie na ochranu mobilných zariadení
možno rozdeliť do dvoch samostatných
kategórií, a to zabezpečenie a správa.
Široká škála bezpečnostných funkcií zahŕňa
ochranu pred malvérom a phishingom,
obmedzenie prístupu k nezabezpečeným
pripojeniam a mnohé ďalšie funkcie.
Správa zahŕňa vymazávanie obsahu
zariadení na diaľku, obmedzenie inštalovania
aplikácií, predkonfigurovanie zariadení
pre používateľov a ďalšie možnosti súvisiace
so správou IT.
Je dôležité podotknúť, že mobilné zariadenia
Apple nemôžu využívať bezpečnostné
funkcie, ako je napríklad ochrana proti
malvéru, pre obmedzenia, ktoré sa uplatňujú
na aplikácie, ktorých poskytovateľom
nie je Apple. Pre zariadenia Apple je preto
z produktov na ochranu mobilných zariadení
k dispozícii iba tá časť, ktorá sa týka správy.

Prečo používať
ochranu mobilných
zariadení?
RANSOMVÉR
Ransomvér bol tradične veľkým
problémom pre počítače a servery.
Od roku 2014 však existuje aj na
zariadeniach s Androidom a to
vo forme Simplockera. Podobne
ako varianty pre počítače sa aj
ransomvér zameraný na mobilné
zariadenia ďalej vyvíjal tak,
že začal používať nové praktiky
a nové techniky správania malvéru
slúžiace na vydieranie mobilných
zariadení. Keď sa firma stane
obeťou ransomvérového útoku,
rýchlo zistí, že existujúce zálohy
nie sú dostatočne aktuálne,
a usúdi, že je preto nevyhnutné
zaplatiť výkupné.
ESET Endpoint Security pre
Android poskytuje viacvrstvovú
ochranu, ktorá nielen bráni
vniknutiu ransomvéru, ale ho
aj deteguje, ak už prenikol
do mobilných zariadení
zamestnancov firmy. Pre všetky
firmy je dôležité predchádzať
ransomvéru a detegovať ho,
pretože vždy, keď niekto zaplatí
výkupné, zločincov to presvedčí,
aby tento útok využívali aj naďalej.

STRATENÉ ALEBO
ODCUDZENÉ
ZARIADENIA
Firmy v súčasnosti umožňujú
svojim zamestnancom pracovať
zo vzdialených miest, napríklad
z domu alebo kaviarne. Možnosť
pracovať mimo pracoviska
priniesla nové problémy vo forme
stratených a odcudzených
zariadení. Tieto zariadenia nielenže
obsahujú dokumenty, súbory
a e-maily súvisiace s prácou,
ale môžu obsahovať aj informácie,
ktoré by mohli poškodiť reputáciu
firmy.
Bezpečnostné riešenia spoločnosti
ESET a jej riešenia pre správu
mobilných zariadení (ESET
Mobile Device Management)
umožňujú firmám uzamykať
a vymazávať zariadenia na diaľku.
Zabezpečí sa tým, že v prípade
straty, odcudzenia zariadenia
alebo ukončenia pracovného
pomeru zamestnanca nedôjde
k neoprávnenému prístupu
k citlivým informáciám.

SPRÁVA ZARIADENÍ
Z dôvodu zodpovednosti, ako aj
organizovania času chcú firmy
zabezpečiť, aby ich zamestnanci
používali na pracovné účely
iba zariadenia, ktoré im na
to boli poskytnuté. Mobilné
zariadenia sa okrem toho stávajú
rizikovejšími, keď majú povolené
pripájať sa k nezabezpečeným
sieťam alebo keď majú zapnuté
určité funkcie.
Riešenia ESET pre mobilné
platformy poskytujú firmám
možnosť zamedziť používateľom
používať určité aplikácie
a používať funkcie zariadenia,
ako sú napríklad kamery, Wi-Fi
a bluetooth. Okrem toho
majú firmy možnosť zaviesť
túto funkcionalitu ako zásady
viazané na čas, takže príslušné
funkcie sú uzamknuté iba počas
pracovných hodín.

V roku 2014 sme videli prvý ransomvér
pre Android vo forme Simplockera.

Firmy si uvedomujú, že sloboda vyplývajúca
z umožnenia zamestnancom pracovať mimo
pracoviska priniesla nové problémy vo forme
stratených a odcudzených zariadení. Tieto
zariadenia nielenže obsahujú dokumenty,
súbory a e-maily súvisiace s prácou, ale môžu
obsahovať aj informácie, ktoré by mohli poškodiť
reputáciu spoločnosti.

Pre všetky firmy je dôležité predchádzať
ransomvéru a detegovať ho, pretože vždy,
keď niekto zaplatí výkupné, zločincov
to presvedčí, aby tento útok využívali aj naďalej.

Špecializované riešenia pre celkovú správu mobilných
zariadení nie sú potrebné. ESET Security Management
Center umožňuje mať z jediného miesta pod
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Android and all other endpoint devices from a
single point with ESET Security Management
Center.
„Hlavnou výhodou ESET riešení je, že všetkých
používateľov máte v jednej konzole, a tak môžete
spracovať a kontrolovať ich bezpečnostný status.“
— Jos Savelkoul, tímlíder oddelenia IKT, nemocnica Zuyderland, Holandsko;
viac ako 10 000 koncových zariadení

V čom je ESET iný
EFEKTÍVNOSŤ NÁKLADOV

OVERENÉ A DÔVERYHODNÉ

Špecializované riešenia pre správu mobilných zariadení
nie sú potrebné. ESET Security Management Center
umožňuje mať z jediného miesta pod dohľadom všetky
firemné zariadenia so systémami iOS a Android, ako aj
všetky ostatné koncové zariadenia.

Spoločnosť ESET pôsobí v oblasti bezpečnosti už viac
ako 30 rokov a svoje technológie neustále vyvíja, aby
zostala vždy o krok vpred pred najnovšími hrozbami.
Práve preto jej dôveruje viac ako 110 miliónov
používateľov na celom svete.

VIACVRSTVOVÁ OCHRANA

BEZKONKURENČNÝ VÝKON

ESET spája viacvrstvovú technológiu, strojové učenie
a znalosti odborníkov, vďaka ktorým poskytuje svojim
zákazníkom najvyššiu úroveň ochrany. Naše technológie
sa neustále vyvíjajú a menia, a tak dosahujeme
optimálnu rovnováhu detekcie, falošných poplachov
a výkonu.

Mnohokrát sa organizácie najviac obávajú toho,
že riešenie na ochranu mobilných zariadení bude mať
negatívny vplyv na výkon. ESET riešenia sú naďalej
špičkou v oblasti výkonu a víťazia v nezávislých
testoch, ktoré dokazujú, že naše produkty pre koncové
zariadenia zaťažujú systémy len minimálne.

CLOUDOVÝ SYSTÉM OCHRANY
PRED MALVÉROM

CELOSVETOVÁ PÔSOBNOSŤ

Keď sa objaví novovzniknutá hrozba, napríklad
ransomvér, súbor sa odošle do nášho cloudového
systému ESET LiveGrid®, kde sa hrozba aktivuje
a monitoruje sa jej správanie. Výsledky z tohto systému
sa poskytnú všetkým mobilným koncovým zariadeniam
bez potreby akejkoľvek aktualizácie.

ESET má 22 pobočiek po celom svete, 13 centier
výskumu a vývoja a pôsobí vo viac ako 200 krajinách
a teritóriách. Vďaka tomu môžeme zákazníkom
poskytovať celosvetový prehľad o všetkých
najnovších trendoch a hrozbách.

„Bezpečnostné riešenia od spoločnosti ESET už IT oddelenie
spoločnosti Primoris neraz upozornili na vážne hrozby,
najmä ransomvér, a ochránili ju pred nimi.“
— Joshua Collins, vedúci prevádzky údajových centier,
Primoris Services Corporation, USA, viac ako 4 000 koncových zariadení

Príklady použitia
Ransomvér

Kontrola a audit

Ransomvér nie je hrozbou len pre desktopy a servery,
ale aj pre mobilné zariadenia. Firmy chcú zabezpečiť,
aby všetky ich dáta boli chránené pred vymáhaním
výkupného.

Rôzne organizácie majú rôzne zásady súvisiace
s používaním mobilných zariadení a správcovia chcú
zabezpečiť, aby všetky zariadenia a všetci používatelia
dodržiavali dané normy.

RIEŠENIE

RIEŠENIE

✓✓Nainštalujte ESET Mobile Security na všetky firemné

✓✓Stanovte obmedzenia určujúce, ktoré aplikácie

zariadenia s Androidom, aby boli chránené pred
akýmkoľvek typom malvéru.

✓✓Na zníženie bezpečnostných rizík môžete zamedziť
na zariadeniach Android inštaláciu aplikácií
z neznámych zdrojov.

Strata dát
Firmy nemajú obavy iba v súvislosti so stratou alebo
odcudzením zariadení, ale aj v súvislosti s odcudzením
údajov pri ukončení pracovného pomeru.

RIEŠENIE

✓✓Uplatnite bezpečnostné zásady vyžadujúce, aby boli
mobilné zariadenia zašifrované.

✓✓Implementujte bezpečnostné zásady vyžadujúce,
aby boli na všetkých zariadeniach nastavené
prístupové kódy alebo PINy.

✓✓Ak je potrebné, zariadenia uzamknite alebo vymažte
na diaľku.

možno inštalovať na zariadeniach.

✓✓Obmedzte prístup k nezabezpečeným sieťam Wi-Fi.
✓✓Zabezpečte, aby boli bezpečnostné funkcie telefónov
zapnuté a implementované.

„Centrálne spravovaná bezpečnosť vo všetkých
koncových zariadeniach, serveroch a mobilných
zariadeniach bola pre nás kľúčovou výhodou.“
správca IT, Diamantis Masoutis S. A., Grécko;
viac ako 6 000 koncových zariadení

Organizácie nemajú obavy iba v súvislosti
so stratou alebo odcudzením zariadení,
ale aj v súvislosti s odcudzením údajov
zamestnancom, ktorý bol prepustený.

Technické informácie
Android/iOS

Iba pre Android Iba pre iOS

ANTI-THEFT

VIACVRSTVOVÁ
OCHRANA

V prípade straty alebo krádeže
zariadenia ho jednoducho vzdialene
uzamknite, vymažte z neho dáta
alebo na ňom aktivujte sirénu.
Navyše môžete odosielať vlastné
správy priamo na zariadenie alebo
nastaviť informácie zobrazené
na zamknutej obrazovke, čo môže
napomôcť stratené zariadenie
prinavrátiť jeho majiteľovi.

KONTROLA APLIKÁCIÍ
Ponúka správcom možnosť
monitorovať nainštalované aplikácie,
blokovať prístup k zvoleným
aplikáciám, povoleniam alebo
kategóriám a vyzvať používateľov
na odinštalovanie konkrétnych
aplikácií.

BEZPEČNOSŤ
ZARIADENIA
Bezpečnosť zariadenia zvyčajne nie
je správne implementovaná, ak je
ponechaná iba na zodpovednosť
používateľa. ESET riešenia preto
umožňujú administrátorom
definovať požiadavky na zložitosť
hesla, nastaviť časovače uzamknutia
obrazovky, vyzývať používateľov,
aby zašifrovali svoje zariadenia,
blokovať kamery a ďalšie možnosti.

SERVER VZDIALENEJ
SPRÁVY

Jedna ochranná vrstva proti
neustále sa vyvíjajúcim hrozbám
nestačí. Všetky produkty pre
koncové zariadenia majú schopnosť
detegovať malvér pred spustením,
počas spustenia aj po spustení,
a sú pritom neustále optimalizované
pre mobilné zariadenia.

MACHINE LEARNING
Všetky produkty ESET pre koncové
zariadenia využívajú okrem ďalších
ochranných vrstiev strojové
učenie, a to už od roku 1997. ESET
aktuálne používa strojové učenie
v kombinácii so všetkými ostatnými
vrstvami ochrany. Strojové
učenie sa konkrétne používa vo
forme konsolidovaného výstupu
a neurónových sietí.

ANTI-PHISHING
Chráni používateľov pred falošnými
webovými stránkami, ktoré sa
pokúšajú získať heslá, bankové údaje
a iné citlivé informácie.

APPLE iOS
MANAGEMENT
FRAMEWORK
Špecializované riešenia nie sú
potrebné – môžete využívať Apple
iOS Management Framework
a dozerať tak nad zabezpečením
všetkých firemných zariadení
so systémom iOS, a to z jedného
miesta, ktorým je ESET Security
Management Center.

VZDIALENÉ
KONFIGUROVANIE
NASTAVENÍ ÚČTU
Nastavenia účtu, ako sú informácie
o Wi-Fi, VPN a Exchange, možno
konfigurovať na diaľku.

SPRÁVA MOBILNÝCH
ZARIADENÍ
Aplikácia automaticky upozorní
používateľa aj správcu v prípade,
že aktuálne nastavenia zariadenia
nie sú v súlade s firemnými
bezpečnostnými pravidlami,
a navrhne potrebné zmeny.

AUDIT APLIKÁCIÍ
Sleduje aplikácie a ich prístup
k osobným/firemným údajom
rozdeleným podľa kategórií
a umožňuje správcom monitorovať
prístup aplikácií a mať nad ním
kontrolu.

Mobilné produkty sú plne
spravované z jedného centra,
ktoré možno nainštalovať v systéme
Windows alebo Linux. Okrem
inštalácie ponúka ESET aj virtuálne
zariadenie, ktoré stačí importovať
a získate rýchle a jednoduché
nastavenie.

*Dostupnosť funkcií uvádzaných vyššie závisí od obmedzení v systémoch Android/iOS a verzie operačného systému v mobilnom zariadení.

NASTAVENIA NÁSTROJA ESET SECURITY
MANAGEMENT CENTER PRE iOS MDM

NASTAVENIA NÁSTROJA ESET SECURITY
MANAGEMENT CENTER PRE ANDROID
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* 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.

NIEKTORÍ Z NAŠICH
ZÁKAZNÍKOV

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2017

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016

viac ako 14-tisíc koncových zariadení

viac ako 9-tisíc koncových zariadení

s ochranou od spoločnosti ESET už od roku 2016

ISP bezpečnostný partner od roku 2008

viac ako 4 000 e-mailových adries

2 milióny 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

