
Forenzná analýza hrozieb, analýza príčin vzniku 
a odporúčané riešenia bez potreby dodatočných 
interných zdrojov.  

PREHĽAD RIEŠENIA





Čo je služba 
Threat Hunting?

Služba ESET Threat Hunting pomáha 
zákazníkom prešetriť udalosti a výstrahy 
vygenerované riešením ESET Enterprise 
Inspector určeným na detekciu a následnú 
reakciu na útoky na koncové zariadenia 
(EDR). 

To organizáciám umožňuje komplexné 
forenzné vyšetrovanie bez nutnosti vytvorenia 
špecializovaného tímu či vyčlenenia zdrojov.



Prečo si vybrať
službu ESET Threat
Hunting?

NEDOSTATOK POZNATKOV 
O PRODUKTE

Využívanie nových produktov bez akýchkoľvek 
predošlých informácií o nich môže byť riskantné 
dokonca aj pre organizácie, ktoré majú špecializované 
bezpečnostné alebo IT tímy. Navyše, držať krok 
s neustálymi zmenami v oblasti kybernetických hrozieb 
býva náročné a niekedy je najlepšie túto doménu 
prenechať odborníkom.

NEDOSTATOK PERSONÁLU

Pomôže bezpečnostným tímom a správcom IT stanoviť 
prioritu pracovných povinností a vytýči iba udalosti, 
ktoré sú skutočne dôležité. Okrem toho zostavenie 
a vyškolenie tímu na implementáciu a monitorovanie 
EDR riešenia môže organizácii trvať mesiace.

ZOSTAŇTE BEZ OBÁV

Naši špecialisti po identifikovaní anomálie alebo úniku 
dát rýchlo nájdu príčinu vzniku a definitívne odstránia 
všetky nájdené problémy.  

DLHODOBÉ NÁKLADY

Vytvorenie špecializovaných tímov alebo prijatie 
nových zamestnancov, ktorí by sa zameriavali výhradne 
na vykonávanie niekoľkých veľmi špecifických úloh, 
môže z dlhodobého hľadiska prinášať zvýšené náklady. 
Nákup produktov a služieb od jedného dodávateľa 
zjednodušuje prácu účtovnému oddeleniu, a to najmä 
v nadnárodných korporáciách, kde by sa za iných 
okolností spolupracovalo s množstvom regionálnych 
poskytovateľov.

VYŤAŽTE Z EDR OD SPOLOČNOSTI 
ESET MAXIMUM

ESET Enterprise Inspector je sofistikovaný EDR 
(Endpoint Detection and Response) nástroj na 
identifikáciu nezvyčajného správania a narušení 
bezpečnosti, vyhodnocovanie rizík, riešenie incidentov, 
ich prešetrovanie a nápravu.

V reálnom čase monitoruje a vyhodnocuje všetky 
aktivity vo firemnom prostredí a v prípade potreby 
umožňuje organizáciám okamžite zareagovať.

ESET Enterprise Inspector 
je nevyhnutným 
doplnkom služby ESET 
Threat Hunting.



Zostavenie a vyškolenie tímu 
na implementáciu a monitorovanie 
technológie na detekciu a následnú reakciu 
na útoky na koncové zariadenia (EDR) 
môže organizácii trvať mesiace.

Držať krok s neustálymi zmenami v oblasti
kybernetických hrozieb môže byť náročné 
a niekedy je najlepšie túto doménu 
prenechať odborníkom.



Technické informácie 
o službe ESET Threat 
Hunting
SLUŽBA NA POŽIADANIE

Organizácie sa spoja so špecialistami služby ESET Threat 
Hunting vždy, keď ju potrebujú.

POČIATOČNÉ ZHODNOTENIE

Dôkladné počiatočné zhodnotenie nám umožní 
vyhodnotiť konkrétne bezpečnostné politiky 
organizácie a vytvoriť jej interný profil.

ANALÝZA PRÍČIN VZNIKU

Špecialisti služby ESET Threat Hunting skontrolujú 
zaznamenané výstrahy, aby zistili ich hlavnú príčinu.

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA

Naši špecialisti preskúmajú výstrahy a svoje zistenia 
zhrnú do prehľadného reportu o aktuálnom stave, 
pričom organizácii predložia aj odporúčané riešenia.

SLUŽBA NA ZÁKLADE PREDPLATNÉHO

Organizácie si službu Threat Hunting zakupujú 
na konkrétne obdobie, ktoré sa dá prispôsobiť a počas 
ktorého sú špecialisti spoločnosti ESET pripravení 
skúmať hrozby vždy, keď to je nevyhnutné.

INTERNÉ DÁTA

Dáta týkajúce sa hrozieb a dáta vašej organizácie 
zostávajú u vás, keďže medzi vami a spoločnosťou 
ESET je vytvorené bezpečné VPN spojenie.



Fázy
Počiatočné 
zhodnotenie
• Každej službe predchádza zhodnotenie prostredia 

zákazníka, ako aj štruktúry organizácie a jej 
celkového postoja k všeobecnej IT bezpečnosti.

• Všetky potrebné informácie sa získajú počas 
dôkladných rozhovorov s relevantnými 
zamestnancami organizácie.

• Na konci tejto fázy sa zostaví bezpečnostný 
profil organizácie, o ktorý sa v budúcnosti môžu 
opierať špecialisti služby Threat Hunting, keď budú 
potrebovať konkrétne informácie o organizácii, 
aby mohli správne vyhodnotiť situáciu.

• Vzhľadom na to, že služba Threat Hunting funguje 
na báze predplatného, odporúča sa, aby organizácie 
všetky zmeny vo svojom prostredí oznámili 
spoločnosti ESET.

Pravidelná 
prevádzka
• Špecialisti služby ESET Security na požiadanie začnú 

skúmať vytýčené udalosti, aby zistili príčinu ich 
vzniku a odporučili riešenia prispôsobené na mieru 
konkrétnej organizácii.  

• Zistenia z každého vyšetrovania zhrnú do prehľadnej 
správy o aktuálnom stave, ktorá bude technické 
podrobnosti zachytávať v jazyku čitateľnom 
ľudskému oku.





Odporúčané služby
ESET THREAT MONITORING

Nástroj Enterprise Inspector zabezpečuje neustále 
monitorovanie, vďaka čomu umožňuje určovať prioritu 
úloh a upozorňovať bezpečnostné tímy zákazníka 
na potenciálne hrozby v reálnom čase.

PRÉMIOVÁ TECHNICKÁ 
PODPORA ESET

Poskytuje vám nepretržitý prístup k špecialistom 
technickej podpory, ktorí majú roky skúseností 
s IT bezpečnosťou.

ESET DEPLOYMENT & UPGRADE

Rýchle a bezproblémové nasadenie a aktualizácia 
bezpečnostných produktov zaisťuje plynulé fungovanie 
firmy.

AUTORIZOVANÉ TRÉNINGOVÉ 
CENTRUM ESET

Certifikované tréningové programy, ktoré rozšíria 
zručnosti vášho tímu a umožnia mu naplno využívať 
nové bezpečnostné riešenia.

„Implementácia bola veľmi jednoduchá. Za pomoci vyškolených 

špecialistov spoločnosti ESET sme nové bezpečnostné riešenie 

ESET dokázali spustiť za pár hodín.“

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

viac ako 6 000 koncových zariadení

„Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii, na nás 
zanechali skvelý dojem. ESET nielenže ponúka skvelé 

produkty, ale dbá aj o starostlivosť a podporu, a práve 
vďaka tomu sme pod jeho krídla presunuli všetky systémy 

spoločnosti Primoris.“

— Joshua Collins, vedúci prevádzky dátového centra, 

Primoris Services Corporation, USA; viac ako 4 000 koncových zariadení



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




