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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:  
NEMOCNIČNÉ CENTRUM  
V LUXEMBURGU
„Po hĺbkovom testovaní na niektorých našich staniciach bol ESET  
pre nás jasnou voľbou.“ 

Eric Mattioni, IS Operations Manager

Nemocničné centrum v Luxemburgu 
Rue Barblé, 4 L-1210  

Luxembourg

ZÁKAZNÍK
Nemocničné centrum v  Luxemburgu zastrešuje 4 subjekty: 
Pôrodnicu Grand Duchess Charlotte Maternity Hospital, 
Pediatrickú kliniku, Mestskú nemocnicu a kliniku Eich Clinic, ktorá 
zahŕňa centrum Centre Pénitencier du Luxembourg a Národný 
inštitút pre kardiochirurgiu a intervenčnú kardiológiu. 

Nemocničné centrum v  Luxemburgu disponuje viac ako 570 
lôžkami, a slúži ako viacúčelové diagnostické, zdravotné, liečebné, 
hospitalizačné a výskumno-vzdelávacie centrum. 

PREČO ESET?
„Hľadali sme účinný a  zároveň ľahký produkt, ktorý jednoduchým 
spôsobom umožňuje aktualizácie bez toho, aby narušil naše špecifické 
prostredie kombinujúce zdravotné a  kancelárske automatizačné 
aplikácie. V  našej sieti sa v  skutočnosti používa až 450 rôznych 
aplikácií,“ hovorí pán Mattioni, manažér pre operácie IS 
v Nemocničnom centre v Luxemburgu.  

„So zreteľom na vývoj informačných technológií v posledných rokoch 
sa bezpečnosť siete, o to viac v oblasti zdravotníctva, stala nutnosťou. 
Nemôžeme si dovoliť vonkajšie narušenie alebo útoky vyskytujúce sa 
na rôznych úrovniach siete.“ 

„Bol vypracovaný bezpečnostný plán, ktorý nutne počítal s výberom 
veľmi spoľahlivých produktov. ESET splnil všetky skúšky a v analýzach 
a  testovacích porovnaniach vždy dosiahol dobré hodnotenie. Po 
hĺbkovom testovaní na niektorých našich staniciach bol ESET pre 
nás jasnou voľbou.“

PREČO NOD32?
Od roku 2004 sú všetky pracovné stanice v  Nemocničnom 
centre v Luxemburgu – v súčasnosti viac ako 1200 – chránené 
softvérom ESET. V priebehu rokov IT oddelenie dokázalo oceniť 
schopnosti systému detegovať vírus a  veľmi nízky vplyv na 
výkon operačných systémov.

„ESET nám poskytol spoľahlivosť a stabilitu, a zároveň veľkú dôveru v 
produkt, vďaka ktorému máme oveľa väčší pokoj. To všetko za veľmi 
rentabilnú cenu,“ uzatvára pán Mattioni.



3 DOBRÉ DÔVODY PREČO POUŽIŤ 
RIEŠENIA ESET ENDPOINT 

ĽAHKÝ A EFEKTÍVNY 
Unikátne postavené riešenia ESET Endpoint Security s nízkou 
záťažou na systém boli optimalizované tak, aby perfektne zapadli 
do akéhokoľvek systémového prostredia. Zabezpečujú rýchly štart 
a bezproblémovú prevádzku, a zároveň prinášajú stálu úroveň ochrany. 

VZDIALENÁ SPRÁVA 
Spravujte IT ochranu naprieč tisíckami koncových zariadení z jednej 
konzoly. Využite funkcie ako napríklad náhodné spustenie vybraných 
úloh pre optimalizáciu sieťových úloh alebo real-time webové 
rozhranie zobrazujúce kritické informácie o bezpečnosti siete.

REPUTÁCIA S PODPOROU CLOUDU 
Riešenia ESET Endpoint Solutions ponúkajú pokročilú ochranu pre 
firemné koncové zariadenia. Overené skenovacie jadro ThreatSense 
s optimalizovaným skenovaním ESET Live Grid založeným na 
“whitelisting-u” bezpečných súborov umožňujú precíznu detekciu 
malvéru a robia riešenie veľmi efektívne voči prichádzajúcim hrozbám.

RIEŠENIE POUŽÍVANÉ ZÁKAZNÍKOM

ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION 
Overený antivírus a antispyware, ktorý prináša ochranu pre malé aj 
veľké podniky. Riešenie je doplnené o ESET Remote Administrator - 
vzdialenú centralizovanú správu, ktorá umožňuje na diaľku inštalovať 
bezpečnostný softvér, vynútiť bezpečnostné pravidlá, spustiť 
skenovanie a omnoho viac.

Ochráňte vašu firemnú sieť s ESET Endpoint 
Security - bezpečnostným riešením, 
s  viacvrstvovou ochranou dát. Legendárny 
antivírus NOD32, obojsmerný firewall, web 
kontrola a vzdialená správa zariadenia v prvej 
línii obrany proti počítačovým hrozbám.

ESET má viac ako 25 rokov skúseností vo 
vytváraní bezpečnostného softvéru, ktorému 
dôveruje viac ako 100 miliónov užívateľov 
na celom svete. Naše riešenia navyše získali 
prestížne ocenenia mnohých testovacích 
inštitúcií.

ESET Endpoint Security
Zabezpečte firemné dáta s viacvrstvovou 
ochranou od lídra v bezpečnostnom odvetví

O spoločnosti ESET: ESET je slovenská firma zaoberajúca sa IT ochranou založená v roku 1992 v Bratislave. Regionálne zastúpenie má v Prahe 
v Českej Republike; v San Diegu v USA; v Buenos Aires v Argentíne, a v Singapure. www.eset.sk


