
Posilnite IT bezpečnosť svojej 
spoločnosti o poznatky vychádzajúce 
z globálneho kyberpriestoru.

PREHĽAD RIEŠENIA





Čo je riešenie 
Threat 
Intelligence?

ESET Threat Intelligence poskytuje 
globálne poznatky o cielených útokoch, 
pokročilých pretrvávajúcich hrozbách 
(APT), útokoch typu zero-day a aktivitách 
botnetov.

IT špecialisti sa k týmto informáciám zvyčajne 
ani nedostanú, pretože majú prístup iba 
k dátam v rámci svojej lokálnej siete.



Prečo si vybrať 
Threat Intelligence?

PRIVEĽA INFORMÁCIÍ  

Zero-day útokov, pokročilých 
pretrvávajúcich hrozieb, cielených 
útokov či botnetov sa obávajú 
rozličné firmy po celom svete. 
Keďže ich však existuje toľko 
druhov, organizácie sa jednoducho 
nedokážu zorientovať v tom, ktoré 
proaktívne obranné mechanizmy 
a preventívne opatrenia 
sú najdôležitejšie. V dôsledku toho 
sa snažia nájsť užitočné informácie 
v obmedzených súboroch dát, 
ktoré majú k dispozícii napríklad  
z vlastných sietí, alebo, naopak, 
v obrovských zhlukoch dát, 
ku ktorým sa dostali cez externé 
zdroje. Riešenia Threat Intelligence 
pomáhajú zorientovať sa v tom 
mori informácií a organizáciám 
poskytujú tie, ktoré sú pre ne 
najrelevantnejšie.

Riešenia Threat Intelligence 
umožňujú rýchlo a jednoducho 
určiť prioritu formujúcich 
sa hrozieb, vďaka čomu 
majú organizácie viac času 
na proaktívnu implementáciu 
nových obranných mechanizmov 
proti nim. 

PROAKTÍVNOSŤ 
VS. REAKTÍVNOSŤ

Súčasný svet IT bezpečnosti sa 
neustále vyvíja, pribúdajú nové 
spôsoby útokov a doteraz úplne 
nové hrozby. Keď dôjde k útoku 
alebo narušeniu bezpečnosti, 
organizácie bývajú prekvapené, 
že ich obranné mechanizmy 
boli prelomené, alebo ani len 
netušia, že k útoku vôbec došlo. 
Po jeho odhalení sa intenzívne 
snažia spätne implementovať 
preventívne riešenia, aby sa už 
v budúcnosti neopakoval. To ich 
však neochráni pred útokom, ktorý 
použije úplne nový útočný vektor.

Riešenia Threat Intelligence 
poskytujú prehľad o budúcich 
rizikách a neznámych hrozbách, 
ktoré na firmy číhajú, a tým 
im umožňujú zvýšiť efektivitu 
svojich obranných mechanizmov 
a zaviesť proaktívny prístup k IT 
bezpečnosti.

PODPORA RIEŠENIA 
INCIDENTOV

Pri úniku dát musia bezpečnostné 
tímy zvyčajne zistiť, ako 
k incidentu došlo a ktoré 
zariadenia zasiahol. Tento proces 
spravidla trvá dlho a vyžaduje si, 
aby technici manuálne prechádzali 
sieťou a hľadali nezvyčajné 
správanie, ktoré by naznačovalo 
napadnutie.

Riešenia Threat Intelligence 
umožňujú tímom riešiacim 
incidenty vytvoriť si úplný prehľad 
o úniku dát a rýchlo naň reagovať. 
Vďaka informáciám o iniciátorovi 
hrozby, správaní malvéru, 
vektoroch útoku a indikátoroch 
napadnutia dokážu IT špecialisti 
zareagovať rýchlejšie, pretože 
si môžu vytvoriť ucelený obraz 
o danom útoku, ako aj o tom, 
čo presne hľadať.

 

Riešenia Threat Intelligence pomáhajú 
zorientovať sa v mori informácií a organizáciám 
poskytujú tie, ktoré sú pre ne najrelevantnejšie.
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V čom je
ESET iný
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.

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.

CELOSVETOVÁ PÔSOBNOSŤ

ESET sa v oblasti bezpečnosti pohybuje už viac ako 
30 rokov, 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 najnovších trendoch 
a hrozbách.

Odborné znalosti doplnené strojovým učením. Náš reputačný 
systém LiveGrid® tvorí 110 miliónov používateľov po celom 
svete a overujú ho naše centrá výskumu a vývoja.



Príklady použitia
Proaktívna 
prevencia hrozieb 

Zvýšenie efektivity 
skúmania
a riešenia incidentuFirmy chcú zabrániť infiltráciám v komunikácii 

v rámci svojej siete aj mimo nej.

RIEŠENIE

 ✓ Threat Intelligence proaktívne upozorní 
bezpečnostné tímy na najnovšie cielené útoky 
a riadiace C&C servery, ktoré sa objavili vo svete.

 ✓ Threat Intelligence poskytuje informačné kanály, 
ktoré je možné prepojiť so SIEM nástrojmi alebo UTM 
zariadeniami na ukončenie nebezpečného spojenia 
a tým aj zabránenie úniku alebo poškodeniu dát.

 ✓ Spoločnosti začlenia pravidlá a preventívne opatrenia 
proti vniknutiu škodlivého softvéru do firemného 
prostredia.

ODPORÚČANÉ DOPLNKOVÉ 
RIEŠENIA ESET

 ✓ ESET Endpoint Security

 ✓ ESET Enterprise Inspector

Po infekcii si firmy musia byť isté, že v sieti identifikovali 
a odstránili všetky jej výskyty.

RIEŠENIE

 ✓ Skráťte čas, ktorý zaberá zhromažďovanie 
a skúmanie dát, pomocou nahrávania a analyzovania 
hrozieb cez ESET Threat Intelligence, kde sú 
k dispozícii informácie o tom, ako hrozba funguje.

 ✓ Vyhľadajte a opravte infekcie v rámci organizácie 
pomocou údajov poskytnutých riešením Threat 
Intelligence.

ODPORÚČANÉ DOPLNKOVÉ 
RIEŠENIA ESET

 ✓ ESET Endpoint Security

 ✓ ESET Enterprise Inspector

„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



Minimalizácia 
hrozieb 
Väčšina firiem hrozby iba odstraňuje a neimplementuje 
žiadne preventívne opatrenia, ktoré by zabránili 
infiltrácii nových infekcií.

RIEŠENIE

 ✓ Po malvérovej infekcii sa súbor dá odoslať 
na automatizovanú analýzu vzorky spoločnosti ESET.

 ✓ Analýza vzorky poskytne užitočné dáta o správaní 
daného malvéru.

 ✓ Organizácia zavedie preventívne opatrenia, ktoré 
zabránia budúcim infekciám vo využití rovnakých 
vektorov hrozby.

ODPORÚČANÉ DOPLNKOVÉ 
RIEŠENIA ESET

 ✓ ESET Endpoint Security

 ✓ ESET Mail Security

 ✓ ESET Enterprise Inspector

 ✓ ESET Dynamic Threat Defense

„Bezpečnostné riešenia od spoločnosti ESET už IT oddelenie 
spoločnosti Primoris neraz upozornili na vážne hrozby 
a infekcie, a najmä ransomvér, a ochránili ju pred nimi.“

— Joshua Collins, vedúci prevádzky údajových centier, Primoris Services 

Corporation, USA; viac ako 4 000 koncových zariadení





Technické informácie 
o službe ESET Threat 
Intelligence
PRÍSUN INFORMÁCIÍ 
V REÁLNOM ČASE

Informačné kanály služby ESET Threat Intelligence 
využívajú všeobecne podporovaný formát STIX/
TAXII, vďaka ktorému sa dajú jednoducho integrovať 
s existujúcimi SIEM nástrojmi. Táto integrácia 
je užitočná pre poskytovateľov služieb a umožňuje 
prinášať aktuálne informácie z oblasti kybernetických 
hrozieb, aby ich bolo možné predvídať a predchádzať im 
ešte predtým, ako zasiahnu. V súčasnosti sú k dispozícii 
tri hlavné typy informačných kanálov: o botnetoch, 
o škodlivých súboroch a o doménach. Všetky kanály 
s novými metadátami sa obnovujú každých päť minút.

VČASNÉ UPOZORNENIA

K dispozícii máte reporty založené na zhodách 
s pravidlami YARA týkajúce sa programov, aktivity 
alebo súvisiacich konfigurácií, ktoré sa buď pripravujú, 
alebo už využívajú pri útoku na konkrétnu organizáciu 
alebo jej zákazníka.

KOMPLEXNÉ ROZHRANIE API

V rámci ESET Threat Intelligence je k dispozícii ucelené 
rozhranie API, ktoré sa dá využiť na automatizáciu 
reportov, pravidiel YARA a ďalších funkcií, aby bola 
možná integrácia s inými systémami používanými 
v organizáciách.

ODOSIELANIE ANDROID VZORIEK

ESET Threat Intelligence umožňuje monitorovať, 
či sa malvér zameraný na Android pokúša zaútočiť 
na mobilnú aplikáciu firmy. To je obzvlášť dôležité 
pre banky a iné inštitúcie, ktoré používajú vlastné 
mobilné aplikácie. Okrem toho môže spoločnosť 
kedykoľvek nahrať svoju aplikáciu pre Android do služby 
ESET Threat Intelligence a zanalyzovať jej súbor .apk.

PRAVIDLÁ YARA

Firmy majú možnosť nastaviť si vlastné pravidlá, 
ktoré im pomôžu získať informácie o nich samotných, 
užitočné pre ich vlastný bezpečnostný tím. Po nastavení 
týchto pravidiel má organizácia prístup k hodnotným 
detailom, napríklad k počtom svojich výskytov 
vo vyhľadávaní, k URL adresám obsahujúcim škodlivý 
kód, k správaniu malvéru v systéme, kde bolo toto 
správanie zistené a k množstvu ďalšieho.

AUTOMATIZOVANÁ ANALÝZA 
VZORIEK

Pre odoslaný súbor alebo hash sa vytvorí správa 
s výsledkami analýzy, ktorá poskytuje informácie 
užitočné pri prijímaní rozhodnutí a vyšetrovaní 
bezpečnostných incidentov.

Riadiaci panel služby ESET 
Threat Intelligence



Včasné upozornenia 
a informačné kanály 

UPOZORNENIE NA CIELENÝ MALVÉR

Informuje používateľa o pripravovanom alebo už 
prebiehajúcom útoku, ktorý je zacielený presne na jeho 
organizáciu. Správa obsahuje reťazce pravidiel YARA, 
informácie o reputácii, podobné binárne súbory, 
podrobnosti o súboroch, výstup zo sandboxu a ďalšie.

UPOZORNENIE NA AKTIVITU 
BOTNETOV

Prináša pravidelné a kvantitatívne dáta 
o identifikovaných rodinách malvéru a variantoch 
botnetového malvéru. Upozornenie poskytuje užitočné 
informácie, ako sú napríklad C&C servery zapojené 
do riadenia botnetu, vzorky botnetu, týždenné globálne 
štatistiky a zoznam cieľov daného malvéru.

UPOZORNENIE NA FALOŠNÝ 
SSL CERTIFIKÁT

Toto upozornenie je vygenerované v prípadoch, keď 
ESET zachytí nový SSL certifikát vydaný certifikačnou 
autoritou, ktorá sa v rámci kľúčových vlastností veľmi 
podobá na certifikačnú autoritu využívanú zákazníkom 
počas úvodného nastavenia. Upozornenie môže 
obsahovať informácie, ako sú pripravované phishingové 
kampane, ktoré sa daný falošný certifikát pokúšajú 
využiť. Upozornenie poskytuje kľúčové atribúty 
certifikátu, zhody s pravidlami YARA a certifikačné dáta.

UPOZORNENIE NA CIELENÝ PHISHING

Poskytuje dáta o všetkých aktivitách týkajúcich 
sa phishingových e-mailov, ktoré sú zacielené 
na vybranú spoločnosť. Upozornenie obsahuje 
informácie o konkrétnej phishingovej kampani vrátane 
veľkosti kampane, počtu klientov, snímok obrazovky 
URL adresy, ukážky phishingovej e-mailovej správy, 
umiestnenia serverov a mnohých ďalších podrobností. 

INFORMAČNÝ KANÁL O BOTNETOCH

Tri typy informačných kanálov denne kontrolujú viac 
ako 1 000 cieľov a prinášajú informácie o samotných 
botnetoch, serveroch zapojených do tejto aktivity a ich 
cieľoch. Dáta, ktoré poskytujú, zahŕňajú položky, ako sú 
detekcia, hash, dátum poslednej spozorovanej aktivity 
servera, stiahnuté súbory, IP adresy, protokoly a ciele 
a množstvo ďalšieho.

INFORMAČNÝ KANÁL O DOMÉNACH

Prináša informácie o doménach, ktoré sa považujú 
za škodlivé, a poskytuje dáta, ako sú názov domény, 
IP adresa, detekcia súboru stiahnutého z URL adresy 
a detekcia súboru, ktorý sa pokúšal o prístup k URL 
adrese.

INFORMAČNÝ KANÁL 
O ŠKODLIVÝCH SÚBOROCH

Prináša informácie o spustiteľných súboroch, ktoré 
sa považujú za škodlivé, pričom poskytuje také dáta, 
ako sú SHA1, MD5, SHA256, detekcia, veľkosť a formát 
súboru.

VLASTNÉ INFORMAČNÉ KANÁLY

ESET ponúka aj možnosť vytvoriť úplne nový 
informačný kanál na základe požiadaviek konkrétnej 
organizácie. Okrem toho všetky spomínané už 
vytvorené kanály sa dajú upraviť podľa potrieb 
zákazníka.

Včasné 
upozornenia

Informačné
kanály

Dostupnosť upozornení a informačných kanálov služby ESET Threat Intelligence sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie 
informácie vám poskytne lokálny zástupca spoločnosti ESET. 



Global Statistics: Week 7/2018Global Statistics: Week 7/2018

 DATEDATE SAMPLESSAMPLES C&CC&C NEW C&CNEW C&C TARGETSTARGETS NEW TARGETSNEW TARGETS

 2018-02-12 12225 7914 32 2647 1

 2018-02-13 14487 7737 63 2706 7

 2018-02-14 14114 8016 42 2737 0

 2018-02-15 13359 8414 61 2789 0

 2018-02-16 12160 7830 68 2640 0

 2018-02-17 9445 7356 12 2697 0

 2018-02-18 7378 6834 20 1795 0

 FAMILYFAMILY SAMPLESSAMPLES C&CC&C NEW C&CNEW C&C TARGETSTARGETS NEW TARGETSNEW TARGETS

 Kovter 37988 9751 13 0 0

 Emotet 11798 59 5 0 0

 Wauchos 8157 19 0 0 0

 Kasidet 7102 96 20 23 6

 Zbot 6137 460 77 301 2

 SpyBanker 4743 0 0 0 0

 Dorkbot 2274 375 0 62 0

 Ramnit 1408 16 0 119 0

 Waski 1274 87 0 0 0

 TrickBot 983 412 114 2135 0

 Qbot 636 0 0 47 0

 Retefe 256 43 17 163 0

 Ursnif 235 135 32 0 0

 Papras 231 27 0 0 0

 Tovkater 166 94 4 0 0

 Banload 148 45 11 0 0

 Elenoocka 10 14 0 0 0

 Tinba 7 1 0 0 0

BOTNET ACTIVITY REPORTBOTNET ACTIVITY REPORT

THREAT INTELLIGENCE Report: – Page 1 of 529

 CLIENT ESET DEMO

 REPORT DATE 2017-11-09 16:55:06 CET (UTC/GMT +01:00)

 REPORT ID B9AB8/2017

Certificate

 SUBJECT NAME www.ynod.ir

 VALID SINCE 2017-11-04T23:57:46.000Z

 VALID TO 2018-02-02T23:57:46.000Z

 Key Usage

 Digital Signature, Key Encipherment

 Names

 nod32buy.ir

 nod32buy2.ynod.ir

 uappleid.com

 uappleid.ynod.ir

 www.nod32buy.ir

 www.nod32buy2.ynod.ir

 www.uappleid.com

 www.uappleid.ynod.ir

 www.ynod.ir

 ynod.ir

YARA matches

 SOURCE OFFSET LENGTH STRING

 cert 0x378 5

ded_at": ["2017-11-07T21:38:27.000Z"], "names": ["

nod32

buy.ir", "nod32buy2.ynod.ir", "uappleid.com", "uap

Certificate data
{

    "@timestamp": [

 
FORGED SSL CERTIFICATE REPORT

THREAT INTELLIGENCE Report: B9AB8/2017 – Page 1 of 4

 CLIENTCLIENT ESET DEMOESET DEMO

 REPORT DATEREPORT DATE 2017-12-03 13:44:00 CET (UTC/GMT +01:00)

 REPORT IDREPORT ID 32E30/2017

Phishing campaignPhishing campaign

 Campaign sizeCampaign size 10 000 to 100 000

 Number of clientsNumber of clients 10 000 to 100 000

 Campaign durationCampaign duration 9 day(s) 22 hour(s)

 First phishing activityFirst phishing activity 2017-11-23 14:00:00 UTC

 Last phishing activityLast phishing activity 2017-12-03 12:00:00 UTC

 ServersServers 55.30%

 EndpointsEndpoints 44.70%

Phishing URLsPhishing URLs

 URLURL IPIP LOCATIONLOCATION DNS HISTORYDNS HISTORY

 gooddrugssale[dot]su   

46.242.139.49

4x in <2017-11-20, 2017-11-23>

149.5.188.101

4x in <2017-11-22, 2017-11-22>

199.127.103.200

3x in <2017-11-20, 2017-11-21>

185.212.172.83

2x in <2017-11-23, 2017-11-23>

Locations of phishing serversLocations of phishing servers

 COUNTRYCOUNTRY SHARESHARE

 United States 34.69%

 China 12.03%

 Italy 9.10%

 Japan 8.83%

 Denmark 8.68%

 
TARGETED PHISHING REPORTTARGETED PHISHING REPORT

THREAT INTELLIGENCE Report: 32E30/2017 – Page 1 of 147



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

1987 2017

v miliónoch €

1,400

700

2

500

400

300

200

100

0
201720071997198720071997

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



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




