PREHĽAD RIEŠENIA

Chráňte citlivé údaje na Microsoft SharePointe
pomocou viacvrstvovej technológie.

Čo je
bezpečnostné
riešenie
pre SharePoint?
Bezpečnostné riešenie slúži na ochranu
SharePoint serverov pred hrozbami.
Toto riešenie by malo byť nainštalované
na každom SharePoint serveri v organizácii,
aby sa zabezpečilo, že prostriedky nie sú
infikované. Firmy v súčasnosti vystavujú
svoje organizácie riziku tým, že umožňujú
používateľom ukladať a nahrávať súbory
na SharePoint server spoločnosti bez
jeho adekvátnej ochrany pred škodlivými
súbormi. Jediný používateľ, ktorý nahrá
na SharePoint škodlivý súbor, môže
okamžite spôsobiť kaskádový efekt, ktorý
zapríčiní, že súbory vašej organizácie budú
neprístupné.
ESET Security pre Microsoft Sharepoint
poskytuje pokročilú ochranu pre všetky
SharePoint servery, ktorá chráni pred
škodlivým nahrávaním a nežiaducimi súbormi.
Osobitnú pozornosť venuje zabezpečeniu toho,
aby boli servery stabilné a bez konfliktov a aby
sa tak minimalizovali časy údržby a reštarty
v záujme zachovania nepretržitej činnosti
firmy.

Prečo používať
bezpečnostné
riešenie pre
SharePoint?
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.
Pre centrálny SharePoint server
môže byť ransomvér ešte väčším
problémom, keďže používatelia
naň môžu ransomvér uložiť
alebo nahrať. ESET SharePoint
Security poskytuje viacvrstvovú
ochranu, ktorá nielen bráni
vniknutiu ransomvéru, ale ho aj
deteguje, ak sa už nachádza v sieti
organizácie. Pri ransomvéri je
dôležité mu predchádzať. Každá
platba za výkupné totiž útočníkov
len ďalej presviedča k tomu, aby
ho i naďalej používali.

CIELENÉ ÚTOKY
A ÚNIKY ÚDAJOV
Súčasný svet IT bezpečnosti sa
neustále vyvíja, pribúdajú nové
spôsoby úrokov a úplne nové
hrozby. Keď dôjde k útoku alebo
narušeniu bezpečnosti, organizácie
bývajú prekvapené, že ich obranné
mechanizmy boli prelomené,
prípadne ani len netušia,
že k útoku vôbec došlo. Po jeho
odhalení sa snažia reaktívne
implementovať opatrenia,
ktoré majú zabezpečiť, že sa už
nezopakuje. To ich však neochráni
pred ďalším útokom, ktorý použije
úplne nový útočný vektor.
Riešenie ESET SharePoint Security
využíva informácie služby Threat
Intelligence na základe ich
globálnej prítomnosti, aby určilo
priority a blokovalo najnovšie
hrozby skôr, ako sa rozšíria
do ktorejkoľvek inej časti sveta.
Servery bývajú terčom útokov
častejšie, pretože zvyčajne
obsahujú citlivé alebo dôverné
údaje. V záujme lepšej ochrany
pred týmito narastajúcimi pokusmi
zabezpečuje ESET SharePoint
Security cloudovú aktualizáciu,
ktorá umožňuje rýchlu reakciu
v prípade, že hrozba nie je
detegovaná. Nie je totiž potrebné
čakať na klasickú aktualizáciu.

BEZSÚBOROVÉ ÚTOKY
Novšie hrozby, ktoré sa nazývajú
bezsúborový malvér, existujú
výlučne v pamäti počítača, takže
ochrana, ktorá kontroluje súbory,
ich nemôže odhaliť. Okrem toho
niektoré bezsúborové útoky
využívajú aktuálne nainštalované
aplikácie, ktoré sú súčasťou
operačného systému, aby bola
detekcia škodlivého správania
malvéru ešte ťažšia. Pri týchto
útokoch je napríklad veľmi časté
využitie prostredia PowerShell.
Riešenie ESET SharePoint Security
uplatňuje postupy, ktoré detegujú
poškodené alebo sfalšované
aplikácie a chránia tak pred
bezsúborovými útokmi. Obsahuje
tiež skenery, ktoré neustále
vyhľadávajú v pamäti čokoľvek
podozrivé.

ESET riešenia poskytujú viacvrstvovú ochranu, ktoré nielen bráni
vniknutiu malvéru, ale ho tiež deteguje, ak sa už nachádza v sieti.

Pre centrálny SharePoint
server môže byť ransomvér
ešte väčším problémom,
keďže používatelia naň
môžu ransomvér uložiť
alebo nahrať.

Novšie hrozby, ktoré sa
nazývajú bezsúborový
malvér, existujú výlučne
v pamäti počítača,
takže ochrana, ktorá
kontroluje súbory,
ich nemôže odhaliť.

„ESET produkty sú naším spoľahlivým bezpečnostným riešením už niekoľko
rokov. Plnia svoj účel, takže nemusíte mať obavy. V krátkosti sa dá povedať,
že ESET ponúka spoľahlivosť, kvalitu a špičkové služby.“
— Jos Savelkoul, tímlíder oddelenia IKT, nemocnica Zuyderland, Holandsko;
viac ako 10 000 koncových zariadení

V čom je ESET iný
VIACVRSTVOVÁ OCHRANA
ESET kombinuje viacvrstvovú technológiu, strojové
učenie a odborné znalosti tak, aby svojim zákazníkom
poskytoval najvyššiu možnú úroveň ochrany. Na to, aby
sme dosiahli optimálnu rovnováhu medzi detekciou,
falošnými poplachmi a výkonom, naše technológie sa
neustále vyvíjajú a menia.

PRIAMY PRÍSTUP DO DATABÁZY
Voliteľný spôsob načítania súborov, pri ktorom ESET
SharePoint Security v záujme ešte lepšieho výkonu
obchádza objektový model SharePointu a načítava
súbor priamo z vyhradeného databázového servera.

BEZKONKURENČNÝ VÝKON
Mnohokrát sa organizácia najviac obáva toho,
že riešenie na ochranu koncových zariadení bude mať
negatívny vplyv na výkon. ESET produkty sú naďalej
špičkou v oblasti výkonu a víťazia v nezávislých testoch,

ESET
Symantec
Trend Micro
Kaspersky Lab
McAfee

ktoré dokazujú, že naše riešenia pre koncové zariadenia
predstavujú pre systém len minimálnu záťaž.

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.

REPUTAČNÝ SYSTÉM
ESET Endpoint produkty zahŕňajú cloudový reputačný
systém LiveGrid®, ktorý poskytuje relevantné informácie
o najnovších hrozbách a škodlivých súboroch. Tvorí ho
110 miliónov používateľov po celom svete a overujú ho
naše centrá výskumu a vývoja, vďaka čomu si môžu byť
naši zákazníci maximálne istí informáciami a správami
dostupnými v ich konzole.

Najmenšie zaťaženie siete spomedzi všetkých
testovaných poskytovateľov

58 mb
153.2 mb
392.6 mb
595.1 mb
977.2 mb

2533.2 mb

Sophos
Zdroj: AV-Comparatives: Network Performance Test, Business Security Software

„…najlepší dôkaz? Štatistika z nášho oddelenia technickej
podpory: odkedy sme začali používať produkty ESET, naši
kolegovia z oddelenia podpory nemajú žiadne hovory.
Nemusia totiž riešiť žiadne problémy s vírusmi či malvérom!“
— Adam Hoffman, vedúci infraštruktúry IT, Mercury Engineering, Írsko,
1 300 koncových zariadení

Technológia
Naše produkty a technológie stoja
na troch pilieroch

ESET LIVEGRID®

MACHINE LEARNING

ODBORNÉ ZNALOSTI

Keď sa objaví novovzniknutá
hrozba, napríklad ransomvér,
súbor sa odošle do nášho
cloudového systému ESET
LiveGrid® na ochranu pred
malvérom. Tam sa hrozba aktivuje
a monitoruje sa jej správanie.
Výsledky z tohto systému sa
v priebehu niekoľkých minút
poskytnú globálne všetkým
koncovým zariadeniam bez
potreby akejkoľvek aktualizácie.

Spoločnosť ESET vyvinula vlastný
mechanizmus strojového učenia.
Využíva kombinované možnosti
neurónových sietí a manuálne
vybratých algoritmov a správne
označuje prichádzajúce vzorky ako
čisté, potenciálne nechcené alebo
škodlivé.

Najlepší odborníci na zabezpečenie
poskytujú špičkové vedomosti
a skúsenosti, takže sú neustále
k dispozícii aktuálne informácie
o hrozbách.

Jedna ochranná vrstva proti neustále sa vyvíjajúcim
hrozbám nestačí. Všetky bezpečnostné produkty ESET majú
schopnosť detegovať malvér pred spustením, počas spustenia
aj po spustení. Tým, že sa nezameriavame len na jednu
špecifickú časť životného cyklu malvéru, dokážeme poskytovať
najvyššiu možnú úroveň ochrany.

MACHINE LEARNING

POKROČILÁ KONTROLA PAMÄTE

Všetky firemné bezpečnostné produkty spoločnosti
ESET na ochranu koncových zariadení využívajú
okrem ostatných 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.

Pokročilá kontrola pamäte monitoruje správanie
škodlivého procesu a skontroluje ho ihneď po odhalení
v pamäti. Bezsúborový malvér na svoju činnosť bez
potreby trvalých komponentov v systéme súborov,
ktoré je možné odhaliť bežným spôsobom. Takéto
škodlivé útoky môže úspešne objaviť a zastaviť len
kontrola pamäte.

RANSOMWARE SHIELD

BLOKOVANIE ZNEUŽITÍ

ESET Ransomware Shield je dodatočná bezpečnostná
vrstva, ktorá chráni používateľov pred ransomvérom.
Táto technológia monitoruje a vyhodnocuje všetky
spúšťané aplikácie na základe ich správania a reputácie.
Jej cieľom je detegovať a zablokovať procesy, ktoré
svojou aktivitou pripomínajú ransomvér.

ESET Exploit Blocker monitoruje často zneužívané
aplikácie (webové prehliadače, softvér na zobrazovanie
dokumentov, e-mailové klienty, Flash, Java a pod.)
a namiesto zameriavania sa na konkrétne identifikátory
CVE sleduje techniky zneužití. Každá takto zistená
hrozba je na zariadení okamžite zablokovaná.

SANDBOX V RÁMCI PRODUKTU

OCHRANA PRED BOTNETMI

Dnešný malvér je často veľmi zložitý a snaží sa
čo najviac vyhnúť detekcii. Na odhalenie hrozby
a identifikovanie skutočného správania, ktoré sa skrýva
pod povrchom, používame sandbox v rámci produktu.
Pomocou tejto technológie emulujú bezpečnostné
riešenia spoločnosti ESET rôzne komponenty
počítačového hardvéru a softvéru, aby podozrivú vzorku
spustili v izolovanom virtualizovanom prostredí.

Ochrana pred botnetmi zachytáva škodlivú
komunikáciu používanú botnetmi a zároveň identifikuje
príslušné škodlivé procesy. Každá odhalená škodlivá
komunikácia je zablokovaná a oznámená používateľovi.

OCHRANA PRED SIEŤOVÝMI ÚTOKMI

DETEKCIA NA ÚROVNI DNA

Táto technológia zlepšuje detekciu známych
zraniteľností na úrovni siete. Predstavuje ďalšiu dôležitú
vrstvu ochrany pred šíriacim sa malvérom, sieťovými
útokmi a zneužitím rizík, pre ktoré ešte nebola vydaná
alebo nainštalovaná bezpečnostná záplata.

Typy detekcie sú rôzne, pohybujú sa od veľmi
špecifických hashov až po detekcie ESET na úrovni DNA,
ktoré sú komplexnými definíciami škodlivého správania
a charakteristiky malvéru. Zatiaľ čo škodlivý kód môže
byť útočníkmi ľahko upravený alebo maskovaný,
správanie objektov sa nedá tak jednoducho zmeniť
– detekcie ESET na úrovni DNA sú navrhnuté tak,
aby využívali práve tento princíp.

HIPS

KONTROLA UEFI

Systém HIPS (Host-based Intrusion Prevention
System) od spoločnosti ESET monitoruje činnosť
systému a používa vopred definovanú sadu pravidiel
na rozpoznanie podozrivého správania systému.
HIPS self-defense mechanizmus navyše znemožní
príslušnému procesu vykonávanie škodlivej aktivity.

Riešenia spoločnosti ESET využívajú rozhranie
Antimalware Scan Interface (AMSI) na poskytovanie
rozšírenej ochrany proti malvéru pre používateľov, dáta,
aplikácie a pracovné zaťaženie. Okrem toho sa využíva
chránené rozhranie služby, čo je nový bezpečnostný
modul zabudovaný v systéme Windows, ktorý povoľuje
načítať iba dôveryhodný podpísaný kód a lepšie chráni
pred útokmi vo forme vloženia kódu.

„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

Security Management Center
Všetky riešenia ESET sa spravujú z jedného miesta,
ktorým je ESET Security Management Center. Možno
ho nainštalovať v systéme Windows alebo Linux.
Okrem inštalácie ponúka ESET aj virtuálne zariadenie,
ktoré stačí importovať a získate rýchle a jednoduché
nastavenie.

„Keď sme sa rozhodli pre ESET, vedeli sme, že je to správna voľba. Získali
sme všetko, čo sme potrebovali: spoľahlivé technológie, robustnú detekciu,
lokálnu dostupnosť a špičkovú technickú podporu.“
— Ernesto Bonhoure, vedúci IT infraštruktúry, Hospital Alemán, Argentína,
viac ako 1 500 koncových zariadení

Príklady použitia
Bezsúborový
malvér
Príklad použitia: Bezsúborový malvér predstavuje
relatívne novú hrozbu. Keďže existuje len v pamäti,
vyžaduje sa iný prístup než pri tradičnom súborovom
malvéri.

RIEŠENIE

✓ Jedinečná technológia pokročilej kontroly pamäte

od spoločnosti ESET chráni pred týmto typom hrozby.
Monitoruje správanie škodlivých procesov a po
odhalení v pamäti ich kontroluje.

✓ Ak sa hrozba potvrdí, skráťte čas, ktorý zaberá

zhromažďovanie a skúmanie údajov, nahratím hrozby
do služby ESET Threat Intelligence, kde sú k dispozícii
informácie o tom, ako hrozba funguje.

Ransomvér
Príklad použitia: Niektoré firmy chcú mať skutočnú
istotu, že budú pred ransomvérovými útokmi dobre
chránené. Okrem toho chcú zaistiť, aby boli ich
sieťové disky a SharePoint databázy bezpečné pred
zašifrovaním.

RIEŠENIE

✓ Pri nahrávaní súboru na SharePoint Server kontroluje
ESET súbory, aby sa zaistilo, že nie sú škodlivé.

✓ Ochrana pred sieťovými útokmi dokáže predchádzať
útokom ransomvéru na váš systém tým, že zastaví
zneužitie už na úrovni siete.

✓ Naša viacvrstvová ochrana zahŕňa aj sandbox v rámci
produktu, ktorý dokáže odhaliť malvér snažiaci sa
maskovaním vyhnúť detekcii.

✓ Využívajte cloudový systém spoločnosti ESET

Zero-day hrozby
Príklad použitia: Neznáme hrozby predstavujú pre
firmy veľký problém. Firmy totiž nevedia, ako sa chrániť
pred niečím, s čím sa nikdy predtým nestretli.

RIEŠENIE

✓ Služba ESET Threat Intelligence poskytuje údaje

o najnovších hrozbách a trendoch, ako aj o cielených
útokoch, aby pomohla firmám predvídať najnovšie
hrozby a zabrániť im.

✓ Produkty na ochranu koncových zariadení využívajú

heuristiku a strojové učenie v rámci našej koncepcie
viacvrstvovej ochrany pred novovznikajúcimi druhmi
malvéru.

✓ Cloudový systém spoločnosti ESET na ochranu pred

malvérom automaticky chráni pred novými hrozbami
bez nutnosti čakať na ďalšiu aktualizáciu detekčného
jadra.

na ochranu pred malvérom na automatickú ochranu
pred novými hrozbami bez nutnosti čakať na ďalšiu
aktualizáciu detekčného jadra.

✓ Všetky produkty obsahujú funkciu Ransomware

Shield, ktorá firemným zákazníkom zaisťuje ochranu
po spustení pred zašifrovaním súborov.

O spoločnosti ESET
ESET, globálny hráč v oblasti

Už viac ako 30 rokov ESET® vyvíja

informačnej bezpečnosti, bol

popredný softvér a služby zamerané na

zaradený do kvadrantu vyzývateľov

IT bezpečnosť, ktoré poskytujú okamžitú

(Challengers) v správe Magic

a komplexnú ochranu pred vyvíjajúcimi

Quadrant for Endpoint Protection

sa hrozbami pre firmy a spotrebiteľov

Platforms na rok 2019, ktorú

na celom svete. ESET je v súkromnom

pravidelne vypracúva analytická

vlastníctve. Vďaka tomu, že nemáme

spoločnosť Gartner.* Ako jediný bol

dlhy ani pôžičky, môžeme slobodne robiť

do kvadrantu vyzývateľov zaradený

všetko, čo si špičková ochrana všetkých

dvakrát po sebe.

našich zákazníkov vyžaduje.

ESET V ČÍSLACH
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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

